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zamiast wstępu. języki obce w polskiej nauce dawniej i dziś

Łukasz Górnicki, czołowy polski humanista doby renesansu, jeden ze swoich traktatów politycz-
nych rozpoczął słowami „Polak Polakom po polsku pisze, nie wydwornie, nie zgłębokiey nauki, 
nie abych pokazał rozum, który u mnie podły, ale aby się co w pośrodek podało, podobnego do 
poratowania Oyczyzny naszey”1. W ten sposób podkreślił on potrzebę rozwijania piśmiennictwa 
w rodzimym języku, XVI stulecie obfitowało bowiem w twórców przelewających swe myśli na 
papier przede wszystkim po łacinie, uważanej za dostojniejszą oraz umożliwiającą wysławianie 
się w precyzyjniejszy sposób, niż można to było uczynić za pomocą „grubego” i „nieforemnego” 
polskiego słownictwa2. Mowę Cycerona stosunkowo dobrze znali przedstawiciele magnaterii 
i bogatej szlachty, którzy władanie nią postrzegali jako elementarną umiejętność, jakiej ocze-
kiwano od człowieka wykształconego oraz miernik posiadanej edukacji i kultury osobistej3. 
Nie zmienia to jednak faktu, iż wśród niższych warstw herbowej braci, kompetentnych odbior-
ców łacińskojęzycznych tekstów było niewielu. Mowy tej nie znała również większość kobiet4. 
Z czasem dostrzeżono ten problem i zrozumiano, że dotarcie do szerszych mas społecznych 
jest uzależnione od przekazywania treści w zrozumiały dla nich sposób. Do takiego pojmowania 
potrzeby rozwijania twórczości w języku narodowym znacznie przyczyniła się reformacja, któ-
rej ideolodzy, usiłując trafić ze swoimi przemyśleniami do jak największej liczby osób, nie mogli 
ograniczać się do formułowania ich wyłącznie po łacinie5.

Z czasem mowa panów Pasków zdominowała różne dziedziny słowa pisanego w Rzeczypospo-
litej, niebywale rozwijając przy tym swój zasób leksykalny, czerpiący szerokim strumieniem 
z języka Seneki, za którego sprawą wpleciono doń latynizmy oraz przejęto sposób tworzenia szyku 
wyrazów w zdaniu6. Pomimo tego w polskiej nauce okresu odrodzenia i baroku nadal wyraźnie 
utrzymywał się prymat łaciny7. Historiografia nie była wyjątkiem8. Wiele kronik i opisów wyda-
rzeń historycznych spisano właśnie w tej mowie, czego przyczyny należy między innymi upa-
trywać w chęci przybliżenia przeszłości polsko-litewskiego państwa innym narodom9. Przykła-
dem mogą być tutaj chociażby obszerne Roczniki Wespazjana Kochowskiego, który, jak podkre-
śla Stanisław Plater, „poetyczne dzieła pisał dla rodaków po polsku, historyczne dla Europy po 
łacinie”10; Kronika Pawła Piaseckiego11, czy też Pamiętnik o dziejach w Polsce pióra Albrychta 
Stanisława Radziwiłła, będący jednym z podstawowych źródeł do dziejów Rzeczypospolitej 

1  Droga do zupełney wolnosci Łukasza Gornickiego starosty tykocińskiego y wasilkowskiego, po śmierci, przez syna jego xiędza Łukasza Gornickiego, 
dziekana warmienskiego, kanonika wilenskiego, sekretarza swiętey pamięci Krola Je[go] Mci Zygmunta Trzeciego, Elbing 1650, k. A.

2  M. Hanusiewicz, Wobec tajemnicy słowa. XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną „przyrodzonej” mowy, „Pamiętnik Literacki. Czasopismo 
Kwartalne Poświęcone Historii i Krytyce Literatury Polskiej”, 1995, t. 86, nr 2, s. 106; M. Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach 
i sprawach publicznych Królestwa Polskiego Księgi Dwie, tłum. S. Kazikowski, oprac. R. Marchwiński, Olsztyn 1984, s. 55.

3  D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej. Stanowe modele i potrzeby edukacyjne szesnastego i siedemnastego wieku, Warszawa–Poznań 1990, 
s. 94; J. Orzeł, Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie pedagogicznym, „Kultura i Edukacja”, 2011, nr 2 (81), s. 70.

4  J. Axer, Łacina jako drugi język narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej, [w:] Łacina jako język elit, red. J. Axer, s. Warszawa 2004, s. 153.
5  J. Pelc, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, Warszawa 1984, s. 49.
6  A. Brückner, Dzieje języka polskiego, Lwów–Warszawa 1913, s. 113–115; D. Moszyńska, Rzeczowniki pochodzenia łacińskiego w Statutach Stanisława 

Sarnickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-społeczne”, 1959, z. 2: Filologia Polska I, s. 55; A. 
Zajda, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Kraków 2001, s. 160; A. Skolimowska, Łacina w polskojęzycznych diariuszach 
podróży [w:] Łacina jako język elit…, s. 214–215.

7  A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991, s. 272–273.
8  E.A. Mierzwa, Historia historiografii, t. 2: Renesans–Oświecenie, Warszawa 2007, s. 327–402.
9  P. Rybicki, Odrodzenie, [w:] Historia nauki polskiej, t. 1, red. B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 346–360; H. Barycz, Barok, [w:] 

Historia nauki polskiej, t. 2, red. B. Suchodolski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. 155–200.
10  S. Plater, Mała encyklopedya polska, t. 1: A–K, Leszno i Gniezno 1841, s. 375.
11  Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, poprzedzony studyjum krytycznem nad życiem i pismami 

autora, wyd. J. Barotoszewicz, Kraków 1870, s. LIII.
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w I poł. XVII w.12 W przypadku niektórych pomników polskiej historiografii zastosowanie mowy 
Tacyta miało natomiast wyraźny charakter propagandowy. Przykładowo kronika Stanisława 
Kobierzyckiego, mająca sławić czyny królewicza Władysława Zygmunta Wazy, czy też Pamięt-
nik wojny chocimskiej Jakuba Sobieskiego. Ten ostatni początkowo został spisany w języku pol-
skim, autor po latach postanowił jednak go uzupełnić i wydać po łacinie, aby podkreślić suk-
ces polskiego oręża w batalii, którą uznał za „godną aby w najdalszych krańcach ziemi, u naj-
późniejszej potomności brała swój dank zasłużony i zajęła pióra najznakomitsze”13. Niewątpli-
wie jedną z motywacji dla autorów tego rodzaju dzieł musiało być również zyskanie uznania dla 
własnej osoby oraz chęć popisania się literackim i retorycznym talentem14. Niezależnie od przy-
czyn chwytania za pióro, tworząc w ogólnoeuropejskim języku warstw wykształconych, popula-
ryzowali oni wiedzę na temat Rzeczypospolitej i jej przeszłości, a także wzmacniali prestiż pol-
sko-litewskiego państwa oraz jego władców.

Do początku XVIII w. książki napisane po łacinie stanowiły przeważający odsetek produkcji 
wydawniczej15. Od końca epoki oświecenia można zaś zauważyć rosnącą rolę języków nowożyt-
nych w nauce. Wzmocnienie pozycji Francji w Europie oraz szerzenie się tamtejszej kultury od 
czasów Ludwika XIV spowodowało, że w XVIII stuleciu mowa, której na co dzień używał „Król-
Słońce” stała się powszechna na salonach oraz w dyplomacji. Szybko zdominowała ona rów-
nież europejską naukę, w tym historiografię16. Tendencja ta utrzymała się także w XIX w., aczkol-
wiek popularność koncepcji rozwijającego się w Prusach historyzmu, który niósł za sobą unau-
kowienie historii, spowodował, że Niemcy objęli przodownictwo w badaniach nad przeszłością, 
a ich mowa stała się w tym czasie także językiem Klio17. W polskim pisarstwie historycznym tego 
okresu łacina zaczęła tracić na popularności na rzecz języka narodowego, aczkolwiek w boga-
tym dorobku rodzimych naukowców wieku pary i elektryczności można także odnaleźć prace 
zarówno po francusku, jak i po niemiecku18.

Po I wojnie światowej mowa Diderota przestała dominować w dyplomacji, nauce i na salonach, 
wyparta przez angielski, który do dzisiaj utrzymał swój status powszechnego języka między-
narodowego19. Od wielu lat przoduje on we wszystkich dziedzinach wiedzy jako najpopularniej-
szy z języków kongresowych, do jakiej należą także niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański 
i włoski20. Prymat mowy Albionu jest widoczny także w badaniach nad przeszłością, czego przy-
czyny można upatrywać w kolonializmie brytyjskim21, za którego sprawą uzyskała ona status 

12  A.S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632–1656, t. 1-4, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Wrocław 1968–1974. O znaczeniu tego źródła 
dla badań nad dziejami polsko-litewskiej Rzeczypospolitej zob. A. Przyboś, Pamiętnik Albrychta Stanisława Radziwiłła (1632–1656), „Rocznik Nauko-
wo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 1967, z. 26, Prace Historyczne III, s. 85–110.

13  Jakóba Sobieskiego pamiętnik wojny chocimskiej, xiąg troje, tłum. i wyd. W. Syrokomla, Petersburg 1854, s. 1; M. Kaczmarek, Sarmacka perspektywa 
sławy. Nad Wojną chocimską Wacława Potockiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 27.

14  Przegląd ważniejszych dzieł polskich autorów spisanych w języku łacińskim doby renesansu i baroku, które zyskały uznanie w Europie Zachodniej 
przedstawia: E.A. Mierzwa, Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2010, t. 19, nr 1–2, 
s. 189–193.

15  W. Pawlak, Drexel w Polsce (XVII–XVIII wiek). Rekonesans, „Roczniki Humanistyczne”, 2022, t. 10, z. 1, s. 10.
16  D. McKay, H.M. Scott, The Rise of the Great Powers. 1648–1815, London–New York 1983, s. 202; E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, 

Warszawa 2006, s. 389, 406–409.
17  G.G. Iggers, Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2010, s. 20–28.
18  E.A. Mierzwa, Historia historiografii…, s. 627–674. S. Orgelbrand, Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami, t. 12: Od Polska do Rohan, Warszawa 

1902, s. 78.
19  J. Krasuski, Europa Zachodnia po II wojnie światowej. Dzieje polityczne, Poznań 1990, s. 34.
20  A. Large, Bariera języka obcego w kontaktach naukowych, „ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 1986, r. 36, s. 190; M. Dolecka, Pozycja języka angielskiego 

w świecie, „Białostockie Archiwum Językowe”, 2002, nr 2, s. 48. Coraz większą popularność w nauce w ostatnich latach zdobywa język chiński. K. 
Błaszczyński, Konsekwencje globalistycznego modelu nauki, „Ogrody Nauk i Sztuk”, 2014, nr 4: Debiuty 2014, s. 14.

21  M. Rostron, Niech żyje angielski, „Kultura. Szkice, Opowiadania, Sprawozdania”, 1999, nr 1/616-2/617, s. 193.
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powszechnej. Istotny wpływ na ten stan rzeczy ma również pozycja krajów anglojęzycznych 
w świecie nauki22, będąca odbiciem prestiżu tamtejszych uniwersytetów oraz osiągnięć ich pra-
cowników. Ogromne znaczenie w tym względzie ma także renoma, jaką cieszą się czasopisma 
historyczne wydawane Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz działające tam oficyny 
naukowe23. Z uwagi na trudny dostęp do ich łam oraz bardzo niski wskaźnik sukcesu, wydru-
kowanie w nich tekstu teoretycznie dowodzi jego wysokiego poziomu oraz legitymizuje pozy-
cję samego autora wobec innych badaczy. Ponadto fakt indeksowania w prestiżowych bazach 
danych pokroju Scopus i Web of Science, może dawać innego rodzaju profity. W Polsce przekłada 
się to na wysoką liczbę punktów w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowa-
nych materiałów z konferencji naukowych, w związku z czym ogłoszenie tam wyników badań 
pozwala uzyskać wysoką ocenę osiągnięć naukowych podczas ewaluacji oraz poprawić rangę 
macierzystej uczelni autora podczas parametryzacji24. Co więcej, tego rodzaju publikacje mogą 
przyczynić się do rozwoju kariery, ułatwiając osiągnięcie kolejnego stopnia naukowego, otrzy-
manie grantu, stypendium lub nagrody25. Dodatkową motywację dla historyków mogą stanowić 
ponadto nagrody pieniężne za wydrukowanie artykułu naukowego w wysoko punktowanym cza-
sopiśmie lub wydanie książki w cenionej zagranicznej oficynie, jakie przyznają dziekani niektó-
rych polskich uczelni26. Zachętą mogą być także niewymierne profity, takie jak poprawa wła-
snej rozpoznawalności oraz przyczynienie się do popularyzacji rodzimych dziejów (w przypadku 
badaczy zajmujących się historią Polski).

Te ostatnie być może nie są pierwszoplanowym bodźcem skłaniającym historyków do ogła-
szania prac w języku angielskim. Mają one jednak niebagatelne znaczenie dla budowania pozy-
cji polskiej historiografii w nauce światowej oraz promowania wiedzy o dziejach naszego kraju. 
W obydwu tych aspektach jesteśmy zapóźnieni w stosunku do państw spoza żelaznej kurtyny, 
gdzie badania nad przeszłością mogły się swobodnie rozwijać – bez politycznej i ideologicznej 
cenzury, czy kontroli ruchu wydawniczego przez państwo, którą wdrażano chociażby poprzez 
reglamentację papieru27.

Polska nauka starała się nadążać za międzynarodowymi trendami. Po odzyskaniu niepodległo-
ści rodzimi historycy ogłaszali swoje prace po francusku i niemiecku, z czasem zaczęły się także 
pojawiać teksty tłumaczone na angielski. Podobnie kształtowało się to w okresie PRL. Co cie-
kawe, w tym czasie nawet badacze dziejów przebywający na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii 
i USA tworzyli głównie w ojczystej mowie. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że nie było to 
wynikiem nieznajomości angielszczyzny, lecz realizacją przyświecającej im intencji przybliżania 
przeszłości Rzeczypospolitej środowiskom polonijnym, zwłaszcza ukazywania jej dwudziesto-

22  M. Dolecka, Pozycja języka angielskiego…, s. 42, 49.
23  Z. Osiński, Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku historyków w Polsce, „Zagadnienia 

Informacji Naukowej – Studia Informacyjne”, 2014, nr 52, z. 2, s. 55.
24 Jak podkreśla Wawrzyniec Rymkiewicz, odejście od kryterium merytorycznego na rzecz sprowadzania wartości tekstu naukowego do miejsca 

jego publikacji w ocenie aktywności pracowników uczelni wyższych jest zjawiskiem „beznadziejnie głupim”, które wpływa negatywnie na poziom 
polskiej nauki. https://kronos.org.pl/kto-chce-zniszczyc-polskie-uniwersytety/ [dostęp: 29.04.2022 r.].

25  A. Drabek, Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism, Poznań 2018, s. 10."Jak podkreśla Wawrzyniec 
Rymkiewicz, odejście od kryterium merytorycznego na rzecz sprowadzania wartości tekstu naukowego do miejsca jego publikacji w ocenie aktywności 
pracowników uczelni wyższych jest zjawiskiem „beznadziejnie głupim”, które wpływa negatywnie na poziom polskiej nauki. https://kronos.org.pl/
kto-chce-zniszczyc-polskie-uniwersytety/ [dostęp: 29.04.2022 r.]." on page 9

26 http://historia.uw.edu.pl/nagrody-dziekana-dla-pracownikow-wydzialu-w-roku-2021/ [dostęp: 29.04.2022 r.].
27  M. Mikołajczyk, Jak się pisało o historii… Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu, Kraków 1998, s. 22.
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wiecznej historii bez zafałszowań, manipulacji i niedomówień, wszechobecnych w przesiąkniętej 
ideologicznie oraz skrzętnie cenzurowanej przez władzę ludową wizji krajowej historiografii28.

Badacze, którzy pozostali w Polsce po 1945 r. mieli bardzo ograniczone możliwości podejmowa-
nia międzynarodowej aktywności. W 1950 r., decyzją PZPR, w ostatniej chwili odwołano wyjazd 
delegacji Rzeczypospolitej na pierwszy powojenny Międzynarodowy Kongres Nauk Historycz-
nych w Paryżu, co oznaczało zerwanie kontaktów z nauką światową. Z czasem władze dostrze-
gły jednak konieczność zwiększenia aktywności rodzimych historyków na arenie międzypań-
stwowej29. Kontynuowano zawartą przed wojną współpracę z francuską szkołą Annales, dzięki 
czemu prace niektórych badaczy, przede wszystkim skupiających się na sprawach społecz-
no-gospodarczych, mogły zaistnieć w przestrzeni międzynarodowej30. Sprzyjały temu założe-
nia metodologiczne stawiane sobie przez „annalistów”, którzy nie skupiali się na niewygodnej 
dla partii rządzącej historii politycznej. Należy przy tym zaznaczyć, że znawcy dawnych epok 
mieli zdecydowanie większą swobodę pióra niż eksperci od dziejów najnowszych. Przez wzgląd 
na poruszaną tematykę ci ostatni musieli bowiem zdecydowanie bardziej liczyć się z cenzurą 
ograniczającą możliwość publikowania rzetelnych badań chociażby nad Armią Krajową, akcją 
„Burza” i powstaniem warszawskim, czy też podziemiem antykomunistycznym, którego żołnie-
rzy starano się ukazywać jako „rabusiów, wykolejeńców i degeneratów, mordujących kobiety 
i dzieci”31. Możliwości w tym względzie niewątpliwie poprawiły się po 1989 r., kiedy historycy 
uzyskali dostęp do większej liczby archiwaliów oraz sposobność nieskrępowanego formułowa-
nia wniosków na tematy, które były wrażliwe w okresie PRL. Zaczęli oni wówczas podejmować 
rozliczne zagadnienia blokowane wcześniej przez cenzorów. Najczęściej czynili to w ojczystym 
języku, co znacznie ograniczyło możliwość zaznajomienia się z ich ustaleniami przez zagranicz-
nych naukowców, mocno oddziałujących na światową historiografię. Zachodni badacze zaj-
mujący się najnowszymi dziejami Polski zwracają zresztą uwagę na niewielką liczbę publika-
cji w języku angielskim, powodującą iż wyniki prac historyków z Europy Środkowo-Wschodniej 
nie są dostrzegalne na arenie międzynarodowej32. W naturalny sposób przekłada się to na nikłą 
wiedzę na temat najnowszych dziejów naszego kraju w innych państwach oraz powoduje odda-
nie pola w ich opisywaniu autorom bazującym na obcych źródłach oraz opracowaniach pomija-
jących rozliczne zagadnienia, a niekiedy także celowo ignorujących fakty bądź manipulujących 
nimi z przyczyn ideologicznych lub politycznych33. Problemem pozostają ponadto stereotypy 
wciąż pokutujące w zachodnich społeczeństwach dotyczące antysemityzmu Polaków, z któ-
rymi trudno walczyć bez podbudowy pod postacią rzetelnych badań naukowych34. Dowodem tego 
jest chociażby niesławna kwestia tzw. „polskich obozów śmierci” – sformułowania będącego 

28  R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań 2005, s. 286–327; tenże, Klio za 
wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Warszawa 2017, s. 330.

29  E. Domańska, K.A. Makowski, XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu (2020). Geneza, przygotowania, szanse i wyzwania, 
„Historyka. Studia metodologiczne”, 2017, t. 47, s. 91–92. Na pierwszych powojennych Kongresach uczestniczyła natomiast reprezentacja polskich 
historyków przebywających na uchodźstwie. R. Stobiecki, Historycy polscy na uchodźstwie na Międzynarodowych Kongresach Nauk Historycznych, 
„Dzieje Najnowsze”, 2002, r. 34, nr 3, s. 76.

30  E.A. Mierzwa, Wkład historiografii polskiej…, s. 197; P. Pleskot, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem „Annales” 1945–1989, 
Warszawa 2015, s. 69–154.

31  L.A. Mroczkowski, Ostatni list do matki. Wspomnienia Żołnierza Wyklętego, Warszawa 2017, s. 149; Z. Romek, Cenzura a nauka historyczna w Polsce 
1944–1970, Warszawa 2010, s. 291–299.

32 https://kronos.org.pl/kto-chce-zniszczyc-polskie-uniwersytety/ [dostęp: 29.04.2022 r.].
33  Jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona polityka historyczna w zakresie publikacji naukowych i popularnonaukowych na rynkach zagranicznych?, 

[w:] Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze. W poszukiwaniu źródła sukcesu. Zapis konferencji inaugurującej działalność Fundacji 
im. Janusza Kurtyki. Belweder, 17 października 2016 roku, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Warszawa 2017, s. 31.

34  Tamże, s. 39.
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jawnym nadużyciem i przekłamaniem prawdy historycznej, jakie pojawia się w tamtejszej publi-
cystyce, sugerującego przyczynienie się Rzeczypospolitej i jej obywateli do Holokaustu. Kolejny 
element to świadoma polityka historyczna niektórych państw wobec Polski, której celem jest 
wykreowanie a następnie utrwalenie określonego obrazu naszych dziejów35.

W efekcie tego na Zachodzie istnieje niewielka świadomość rozlicznych faktów z historii Rzeczy-
pospolitej. Wiedza o zniszczeniach i stratach terytorialnych Polski oraz ofierze krwi poniesionej 
przez jej mieszkańców podczas II wojny światowej jest zatrważająco niska. Nietrudno zresztą 
o to w sytuacji, kiedy chociażby w Stanach Zjednoczonych wiele osób nie rozróżnia powstania 
warszawskiego od wcześniejszego o rok zrywu w warszawskim getcie. Ludzie ci nie zdają sobie 
sprawy z tego, że Polacy 1 sierpnia 1944 r. podjęli próbę wyzwolenia swojej stolicy z rąk niemiec-
kiego agresora, wywołując bunt będący największym tego typu aktem oporu w okupowanej Euro-
pie, a jednocześnie usiłowali politycznie przeciwstawić się Sowietom, odbijając Warszawę bez 
ich udziału. Norman Davies, który w jednym z wywiadów podkreślał tę tendencję, tłumaczył ją 
rosnącą wiedzą o Holokauście, odwodzącą uwagę od innych węzłowych problemów II wojny świa-
towej36. Podobne podejście można zaobserwować także w Niemczech37 i we Francji38, nie wspo-
minając o Rosji, gdzie w dyskursie publicznym skrzętnie pomija się polski czyn zbrojny, nieza-
leżnie od tego, czy dotyczy on bitwy warszawskiej, czy powstania warszawskiego oraz dąży się 
do zrelatywizowania i umniejszenia dziejowej wagi zbrodni katyńskiej39. Łatwo dojść do wnio-
sku, że przyczyną takiego pojmowania wspomnianych wydarzeń jest niedostateczne propago-
wanie historii Polski za granicą, chociażby poprzez nagłaśnianie najważniejszych faktów z jej 
dziejów i ich upamiętnianie. Niewątpliwy wpływ na poziom wiedzy o rodzimych dziejach oraz, co 
niekiedy kluczowe, ich właściwą wykładnię mają naukowcy i popularyzatorzy, ci jednak w ostat-
nich latach przejawiają większe zainteresowanie przeszłością I Rzeczypospolitej, niż jej histo-
rią pod zaborami oraz okresem po 1918 r.40 

Uwidoczniający się w ten sposób niski stopień popularyzacji wiedzy o najnowszych dziejach Pol-
ski ma negatywny wpływ na aktualny wizerunek Rzeczypospolitej oraz jej soft power, której ele-
mentem jest polityka historyczna41. Historia, czy też nawet szeroko pojmowana humanistyka, nie 
jest w tym względzie odosobniona. Według statystyk z portalu Research.com, polscy naukowcy 
są stosunkowo rzadko cytowani także w innych dziedzinach42. Fakt ten skłania do refleksji nad 
rozpoznawalnością krajowych historyków i wyników ich badań. Warto w związku z tym zastano-
wić się, na ile ich badania nastawione są na zagranicznego odbiorcę oraz propagowanie rodzi-
mej narracji o dziejach, a także podjąć się próby określenia, czy naukowcy z innych państw są 

35  Tamże, s. 46.
36 http://historia.uw.edu.pl/nagrody-dziekana-dla-pracownikow-wydzialu-w-roku-2021/ [dostęp: 29.04.2022 r.].
37  Pamięć i polityka historyczna, [w:] Historia, prawda, teraźniejszość. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Warszawa 2019, s. 44–48;  

[dostęp: 29.04.2022 r.].
38  https://historia.uwazamrze.pl/artykul/1149490/niemiecka-pamiec-o-powstaniu-warszawskim [dostęp: 29.04.2022 r.].
39  W. Wasilewski, Zbrodnia katyńska na tle rosyjskiej polityki historycznej, [w:] Historia, prawda, teraźniejszość…, s. 180; B.V. Sokolov, The Katyń Crime in 

Modern Russian Historiography, [w:] The Katyń Massacre. Current Research, ed. D. Bębnowski, F. Musiał, transl. J. Czarnecki, Warsaw–Cracow 2020, 
s. 57–63; https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-marciniak-bitwa-warszawska-nie-istnieje-w-swiadomosci-historycznej-rosjan [dostęp: 29.04.2022 r.]; 
https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-wolos-rosjanie-wciaz-niewiele-wiedza-o-powstaniu-warszawskim  [dostęp: 29.04.2022 r.].

40  Ponad 60% prac zgłoszonych do Nagrody Pro Historia Polonorum (przyznawanej za najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym na temat 
dziejów Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego) było poświęconych zagadnieniom z zakresu historii nowożytnej. https://dzieje.pl/
aktualnosci/prof-chwalba-zagranicznych-historykow-szczegolnie-interesuje-i-rzeczpospolita [dostęp: 29.04.2022 r.].

41  A. Goszczyński, Raport z Przeglądu „Przeszłość/Przyszłość”. Wokół wpływu polityki historycznej na stosunki międzynarodowe Polski po 1989 roku, 
Warszawa 2021, s. 13.

42 https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C92336%2Cpolscy-badacze-w-rankingu-researchcom-daleko-oj-daleko.html [dostęp: 06.06.2022 r.].
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skorzy do korzystania z wniosków historyków znad Wisły. Z tym zaś wiąże się kwestia wskaza-
nia tych zagadnień z dziejów Polski, które przykuwają uwagę zagranicznych badaczy. Fundacja 
im. Janusza Kurtyki dostrzegając te problemy oraz usiłując je przybliżyć opinii publicznej posta-
nowiła sporządzić niniejszy raport. Powstał on w ramach zadania publicznego „Punkt styczno-
ści – eliminacja deficytów modułu think tankowego Fundacji im. Janusza Kurtyki w celu zwięk-
szenia wpływu na polityki publiczne w obszarze polityki pamięci”, sfinansowanego przez Naro-
dowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rzą-
dowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Kończąc wstęp należy podziękować osobom, które przyczyniły się do tworzenia niniejszego 
raportu: dr. Damianowi Bębnowskiemu za pomoc merytoryczną i redakcyjną, prof. Jarosławowi 
Stolickiemu i dr. Dominikowi Kadzikowi za uważną lekturę tekstu i uwagi do zawartych w nim tre-
ści, dr. hab. Arturowi Górakowi za wskazówki udzielone na etapie powstawania koncepcji tejże 
pracy oraz pracownikom Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego za konsultację bibliometryczną. 
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cele RapoRtu

Zadaniem raportu jest określenie rozpoznawalności polskich badaczy dziejów najnowszych za 
granicą na podstawie odwołań do ich dorobku w obcojęzycznych tekstach naukowych i popu-
larnonaukowych. Ustalając najczęściej cytowanych historyków możliwe jest wskazanie proble-
mów wzbudzających największe zainteresowanie wśród zagranicznych naukowców odnoszą-
cych się w swoich pracach do historii Rzeczypospolitej w XX w. Naturalnie, w niniejszej analizie 
trudno było ograniczyć się wyłącznie do tekstów dotyczących rodzimych dziejów, w związku 
z czym na podstawie raportu można także zaobserwować czy krajowi specjaliści skupiający się 
na historii powszechnej są cytowani za granicą. Statystyka odwołań do ich prac pozwala ponadto 
stwierdzić, w jakich językach pojawiają się one najczęściej, co wskazuje pola ich oddziaływa-
nia. Analiza zebranych danych stanowi także podstawę wniosków na temat wpływu historyków 
na popularyzację dziejów Polski za granicą oraz propozycji recept mających poprawić jej stan. 
Raport nie ma natomiast na celu wartościowania dorobku wspomnianych w nim badaczy oraz 
umniejszania ich zainteresowaniom naukowym.
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metody badawcze

Zagadnienie rozpoznawalności jest silnie związane z marketingiem. Badania nad nią pozwa-
lają określić postrzeganie danej marki, jej pozycję wobec konkurencyjnych podmiotów, czy też 
wyróżniające ją cechy43. Trudno jednak przenieść jeden do jednego sposoby mające określać ją 
w marketingu na cech historyków i ich branżę. Niemniej, nie będzie nadużyciem stwierdzenie, 
iż każdy z badaczy przeszłości tworzy własną markę, która jest budowana poprzez aktywność 
publiczną i naukową oraz jej produkty. Na tą pierwszą składać się mogą wystąpienia na konfe-
rencjach naukowych, wykłady otwarte i odczyty, wypowiedzi medialne, aktywność w serwi-
sach społecznościowych, czy też wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych na uczel-
niach. Produkty to natomiast publikacje pod postacią monografii, artykułów naukowych oraz 
innych tekstów.

Pomimo możliwości, jakie daje Internet, rzetelne przeanalizowanie aktywności publicznej więk-
szej grupy badaczy dziejów najnowszych jest trudno uchwytne, wymagałoby to bowiem zapo-
znania się ze szczegółami ogromnej liczby wydarzeń naukowych oraz lustrowania serwisów spo-
łecznościowych pod kątem każdego z kilkuset naukowców. Zupełnie inaczej przedstawia się 
natomiast sposobność prześledzenia ich dorobku twórczego oraz cytowalności składających 
nań tekstów. Biorąc pod uwagę odwołania w obcojęzycznych pracach do artykułów i książek 
autorstwa polskich badaczy przeszłości, można wyciągnąć wnioski na temat rozpoznawalno-
ści rodzimych historyków oraz pokusić się o refleksję nad ich wkładem w popularyzację dzie-
jów Rzeczypospolitej poza jej granicami.

Z pomocą badaczowi analizującemu cytowalność przychodzi bibliometria – wciąż rozwijająca się 
dyscyplina, która, wykorzystując ilościową analizę tekstów, przybliża przeszłość nauki, ukazuje 
jej aktualny stan oraz pozwala prognozować jej rozwój w przyszłości44. Określa ona „metody ilo-
ściowego badania dokumentów opublikowanych, istniejących jako obiekty materialne bądź jed-
nostki bibliograficzne, a także zamienniki jednych i drugich”45. Badanie bibliometryczne można 
podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich sprowadza się do zebrania danych oraz przedstawienia 
ich w postaci wykresów, tabel, etc., drugim jest zaś ich interpretacja46. W początkowym sta-
dium kluczowa jest identyfikacja elektronicznych baz danych, dokumentujących publikacje, któ-
rych zawartość pozwoli opracować analizowany problem47. Najważniejszymi z nich w kontek-
ście międzynarodowym i w obszarze wszystkich nauk jest platforma Web of Science oraz baza 
Scopus48. Humanistyka nie jest w nich jednak szczególnie dobrze indeksowana, przez co trudno 
na ich podstawie rzetelnie oceniać dorobek rodzimych badaczy przeszłości49. Zbigniew Osiński, 
który oparł na nich swoją analizę tego zagadnienia podkreśla, że poza nielicznymi wyjątkami, 

43 https://www.badania-rynku.com.pl/marka/badania-rozpoznawalnosci-marki [dostęp: 29.04.2022 r.].
44  M. Skalska-Zlat, Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny, „Przegląd Biblioteczny”, 2003, z. 1–2, s. 85; A. Olechnicka, A. Płoszaj, 

Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań, Warszawa 2008, s. 11.
45  J. Ratajewski, Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Katowice 1994, s. 88.
46  R. Boroch, Analiza bibliometryczna jako narzędzie planowania rozwoju badań naukowych na przykładzie czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” 

(2005–2008), „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny”, 2018, nr 19, s. 161.
47  R. Lenart-Gansiniec, Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Warszawa 2001, 

s. 187.
48  R. Jeż, J. Szołtysek, S. Twaróg, Bazy bibliograficzne w działalności naukowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach”, 2018, nr 362, s. 95.
49  E. Kulczycki, Jak dodać pracę do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących, Poznań 2013, s. 6.
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polskie czasopisma historyczne nie są w nich uwzględniane. Podobna sytuacja ma zresztą miej-
sce także w przypadku periodyków z innych państw Europy Północnej, Środkowo-Wschodniej 
i Bałkanów. Prym wiodą natomiast tytuły ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, czy Niemiec50. Sytuacja ta wynika z wieloetapowego procesu weryfikacji czasopism a także 
wysokich standardów wydawniczych i jakościowych51. Jest to również przejaw dominacji niektó-
rych ośrodków akademickich w nauce światowej, aktywnie wspierana przez wspomniane pań-
stwa. W literaturze niekiedy określa się to nawet mianem kolonizacji nauki52. Wiele periodyków 
nie jest w stanie sprostać ich wymogom, nawet jeśli lokalnie należą do uznanych tytułów, publi-
kujących teksty na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym dużo lepszym źródłem informacji 
dla niniejszego raportu jest zdecydowanie bardziej inkluzywna baza Google Scholar. Indeksuje 
ona artykuły naukowe, książki, rozdziały w monografiach wieloautorskich, prace publikowane 
w materiałach pokonferencyjnych, raporty uniwersytetów i instytutów badawczych, a nawet 
teksty publicystyczne53. Z jej pomocą można wcale dobrze prześledzić dorobek konkretnych 
osób oraz odnaleźć pozycje, w których cytowano poszczególne ich prace. Z bazy można korzy-
stać nie tylko z poziomu wyszukiwarki internetowej, ale również poprzez aplikację Publish or 
Perish, która pozwala efektywnie ją eksplorować. W związku z powyższym, na potrzeby niniej-
szego raportu zdecydowano się wykorzystać możliwości, jakie daje Google Scholar. Naturalnie, 
piszący te słowa ma świadomość mankamentów tej metody, wystarczy bowiem wspomnieć, 
że owa baza nie odnotowuje wszystkich publikacji, szczególnie jeśli zostały ogłoszone w mniej 
poczytnych periodykach. Niemniej dzięki niej można o wiele lepiej ocenić rozpoznawalność pol-
skich badaczy przeszłości niż przy wykorzystaniu Scopus i Web of Science.

Tematyka raportu koncentruje się na rozpoznawalności polskich naukowców parających się 
historią najnowszą, w związku z czym na pierwszym etapie prac przystąpiono do wyselekcjo-
nowania analizowanej grupy. Przyjęto założenie, że ocenie zostanie poddany dorobek badaczy 
samodzielnych (po habilitacji). Ramy chronologiczne przeprowadzonej analizy obejmują okres od 
1989 r., tj. od momentu, kiedy historycy uzyskali możliwość swobodnego opisywania przeszłości 
bez ograniczeń narzucanych przez cenzurę54, do 2021 r. włącznie. Dzieje najnowsze są zagad-
nieniem, które można ujmować interdyscyplinarnie, w związku z czym badanie objęło nie tylko 
historyków, ale także politologów, socjologów czy historyków sztuki deklarujących zaintereso-
wanie tym okresem. Do ich wyłonienia wykorzystano bazę „Ludzie Nauki” na portalu „Nauka Pol-
ska”, zawierającą informacje o rodzimych naukowcach. Z uwagi na to, że historycy używają róż-
norodnych słów kluczowych dla opisania swoich zainteresowań badawczych, wyodrębnienie ich 
poprzez użycie terminu „historia najnowsza” pozwoliło zidentyfikować tylko część osób koncen-
trujących swoją pracę naukową na XX stuleciu. W związku z powyższym przeprowadzono wyszu-
kiwania obejmujące także inne hasła np.: „historia PRL”; historia XX wieku”; „historia powszechna 
XIX–XX wieku”; „studia nad Holokaustem”; „historia współczesna”, czy też „historia społeczno-
gospodarcza”, „historia kultury” itp. Za pomocą terminu „historia najnowsza” udało się wydzielić 

50  Z. Osiński, Europejskie czasopisma historyczne…, s. 68.
51  A. Drabek, Indeksowanie czasopism…, s. 9.
52  Por. uwagi Jacka Tittenbruna na temat kolonizacji nauki przez kapitał oraz prywatyzację i komodyfikację szkolnictwa wyższego. J. Tittenbrun, 

Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań 2014, s. 169–172.
53  E. Kulczycki, Jak dodać pracę do Google Scholar…, s. 6.
54  O działaniach władz PRL wobec środowiska historyków zob. R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana. 

Studia i szkice, Warszawa 2007, s. 137–142.
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grupę przeszło 600 samodzielnych badaczy parających się tym aspektem dziejów w ramach 
nauk historycznych, społecznych czy politycznych. Liczbę tę uzupełniono o osoby określające 
swoje zainteresowania pozostałymi hasłami. W ich wypadku należało przyjąć dodatkowe kry-
teria selekcji, bowiem wielu historyków dziejów społeczno-gospodarczych, czy też naukowców 
zajmujących się XIX i XX w. nie pochylało się nad wydarzeniami, które miały miejsce po 1914 r., 
lub robiło to incydentalnie. Takie osoby nie zostały uwzględnione w badaniu. Nie brano także pod 
uwagę zatrudnionych w Polsce zagranicznych badaczy, którzy figurują we wspomnianej bazie.

Kierując się tymi zasadami wyodrębniono grupę 809 historyków, których dorobek został następ-
nie poddany analizie. W ich przypadku zainteresowanie dziejami najnowszymi było dominującym 
aspektem pracy badawczej. Należy jednak wspomnieć, że niektórzy z nich posiadają w swoim 
dorobku także teksty dotyczące innych okresów, np. nowożytności. W takich sytuacjach uwzględ-
niano wszystkie publikacje danych osób, bez selekcjonowania ich bibliografii.

Badanie przeprowadzono wyszukując kolejne nazwiska z analizowanej grupy za pomocą aplika-
cji Publish or Perish 7.33.3388. Niestety nie jest to idealne narzędzie, wystarczy bowiem wspo-
mnieć, że tytuły, które zostały zacytowane z błędami są traktowane jako osobne publikacje. 
Co więcej, w niektórych przypadkach jako takie przedstawiane bywają rozdziały wchodzące 
w skład jednej monografii. Ponadto aplikacja nie rozróżnia autorów recenzji od twórców recen-
zowanych prac itp. Problematyczna jest także zbieżność nazwisk, która w przypadku występo-
wania w bazie kilku osób o identycznych personaliach wymusza przeprowadzanie skrupulatnej 
selekcji tekstów danego badacza poprzez lekturę wszystkich wyświetlonych tytułów i „ręczne” 
odrzucanie spośród nich prac napisanych przez inne osoby. Dopiero po wyeliminowaniu z zesta-
wienia wszystkich publikacji, które mogłyby zniekształcać wynik badania, można było przy-
stąpić do dalszej pracy, tzn. analizy dorobku badaczy. Określając go brano pod uwagę nie tylko 
książki i artykuły naukowe, ale także redakcję monografii wieloautorskich i zeszytów tematycz-
nych, recenzje, głosy w dyskusji, sprawozdania, nekrologii oraz teksty publicystyczne, uzna-
jąc, że wszystkie te prace są przejawem aktywności historyka. Kolejne nazwiska badaczy wpi-
sywano do wyszukiwarki aplikacji Publish or Perish oraz śledzono cytowalność każdej z indek-
sowanych tam prac za pośrednictwem strony Google Scholar. Następnie zliczono ilość odnie-
sień do nich w obcojęzycznych publikacjach (z podziałem na poszczególne języki). Biorąc pod 
uwagę znaczenie tekstów w mowach kongresowych dla analizowanego problemu, zwrócono 
także uwagę na ilość monografii i artykułów naukowych opublikowanych przez polskich histo-
ryków w językach obcych.

Już na początkowym etapie analizowania danych z bazy Google Scholar zaobserwowano, że 
duża część z indeksowanych w niej obcojęzycznych tekstów, odwołujących się do publikacji pol-
skich badaczy dziejów najnowszych, to prace autorstwa innych rodzimych naukowców. Natu-
ralnie można byłoby pokusić się o przeprowadzenie selekcji i odrzucenie ich, to jednak znacz-
nie utrudniłoby pracę nad raportem, ponieważ w takiej sytuacji należałoby potwierdzać narodo-
wość każdego autora cytującego dany tekst. To zaś byłoby problematyczne chociażby dlatego, 
że np. sam fakt posiadania polskobrzmiącego nazwiska nie musi o niej przesądzać i vice versa. 
Ponadto należy także mieć na uwadze, iż każde odwołanie w obcojęzycznym wydawnictwie ma 
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wpływ na rozpoznawalność, wobec czego w badaniu zdecydowano się uwzględnić również cyto-
wania zawarte w pracach krajowych badaczy publikujących w językach obcych.

Jako pełnoprawne teksty naukowe potraktowano wskazane przez Google Scholar niewydane 
rozprawy doktorskie, nie uwzględniano natomiast odniesień znajdujących się w pracach dyplo-
mowych poniżej poziomu dysertacji. W przypadku współautorstwa publikacji podczas podli-
czania cytowań wszyscy jej twórcy byli traktowani, tak jakby byli jej samodzielnymi autorami. 
W przeprowadzonej statystyce nie brano pod uwagę autocytowań.
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analiza zebRanych danych

Pierwszym elementem, który można przedstawić na podstawie zebranych informacji, jest 
liczba indeksowanych w Google Scholar obcojęzycznych prac napisanych przez badaczy 
zaliczonych do analizowanej grupy oraz ich stosunek do tekstów, jakie ogłosili po pol-
sku. Łączny dorobek osób, które się w niej znalazły wynosi 30 600 różnego rodzaju publi-
kacji (naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych i okolicznościowych), suma 
wszystkich odnotowanych tam tekstów obcojęzycznych ich autorstwa sięga zaś 4 078 
pozycji, co stanowi jego 13,33%.

OpracOwanie własne

wykres 1.  stosunek pRac obcojęzycznych w doRobku polskich histoRyków dziejów 
najnowszych do tekstów napisanych w języku polskim

Na podstawie wykresu 1 wyraźnie widać, że polscy historycy dziejów najnowszych zdecydo-
wanie częściej tworzą w ojczystej mowie niż w innych językach. W tym miejscu można jednak 
wziąć poprawkę na ramy chronologiczne raportu – w analizie pominięto teksty ogłoszone przed 
1989 r., tymczasem dopiero z biegiem lat szeroko otworzyły się możliwości publikowania za gra-
nicą oraz pojawiły się oczekiwania instytucjonalne ze ośrodków akademickich czy instytutów 
badawczych, aby ich pracownicy wydawali swoje prace w językach obcych. Ponadto wyniki na 
tym polu zaczęto brać pod uwagę podczas oceny grantów i stypendiów, a także wymagać efek-
tów przyznanego finansowania pod postacią publikacji o zasięgu międzynarodowym, co wpły-
nęło na zwiększenie liczby tekstów powstających w językach obcych. Nie przyniosło to jednak 
rewolucji, nadal bowiem łatwiejszą opcją jest ogłoszenie wyników badań w kraju oraz w rodzi-
mej mowie, czego odzwierciedlenie można zauważyć w niniejszym zestawieniu.
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wykres 2. stosunek cytowaŃ w tekstach anglojęzycznych do odniesieŃ w innych językach 
obcych

OpracOwanie własne

wykres 3. cytowalność polskich histoRyków dziejów najnowszych w językach 
kongResowych

OpracOwanie własne
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OpracOwanie własne

wykres 4. cytowalność polskich histoRyków dziejów najnowszych w językach obcych 
niekongResowych
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Jak w wynika z wykresów 2–4, polscy historycy dziejów najnowszych decydując się na napisa-
nie tekstu w języku obcym najczęściej wybierają angielski. Prace w tej mowie stanowią 67,45% 
wszystkich obcojęzycznych publikacji autorów w badanej grupie. Z uwagi na powszechność tego 
języka w nauce, o czym wyżej nadmieniono, wynik ten nie jest szczególnie zaskakujący. Naj-
częściej cytowanymi polskimi historykami w tych językach są Jan Tomasz Gross (3471), Jacek 
Kochanowicz (1006) i Andrzej Paczkowski (1004), o których dorobku przyjdzie bliżej wspomnieć 
w dalszej części raportu.

Warto natomiast bliżej w tym miejscu przyjrzeć się cytowaniom w innych językach. Podczas 
badania stwierdzono 4039 odwołań w pracach napisanych po niemiecku, co przekłada się na 
9,77% wszystkich odniesień w obcojęzycznych publikacjach do dorobku polskich historyków 
dziejów najnowszych. Liczba ta jest konsekwencją tematyki oraz charakteru cytowanych tytu-
łów, wśród których dominują teksty poświęcone stosunkom polsko-niemieckim w XX w., dzia-
łaniom zbrojnym podczas II wojny światowej, okupacji niemieckiej ziem Rzeczypospolitej, Zie-
miom Odzyskanym i przesiedleniom ludności niemieckiej po 1945 r., Holokaustowi oraz rela-
cjom polsko-żydowskim. Niemniej badacze piszący w mowie Goethego odwoływali się również 
do prac dotyczących historii politycznej oraz społeczno-gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz 
PRL, w tym komunizmu na ziemiach polskich, „Solidarności” i innych zrywów niepodległościo-
wych, a także transformacji ustrojowej w Polsce. Rzadziej można także natrafić na cytowania 
polskich historyków w niemieckojęzycznych tekstach z zakresu gender studies, stosunków reli-
gijnych na ziemiach polskich czy historii poszczególnych ośrodków miejskich położonych na 
Ziemiach Odzyskanych. Owo zestawienie najpopularniejszych tematów nie może szczególnie 
dziwić – niemieccy badacze sięgają po prace polskich historyków analizując wzajemne relacje 
w minionym stuleciu, pisząc o działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej oraz okupacji 
Rzeczypospolitej przez III Rzeszę. 

Z opracowanego zestawienia wynika, że najczęściej cytowanym polskim historykiem dziejów 
najnowszych w języku niemieckim jest Włodzimierz Borodziej (277). Badacz ten jest autorem 
licznych prac w mowie Goethego poświęconych relacjom polsko-niemieckim w XX w., w tym 
publikacji o charakterze syntezy55. Podobne zainteresowania naukowe prezentują historycy, 
którzy w tym zestawieniu uplasowali się na trzeciej i czwartej pozycji tj. Jerzy Stanisław Hol-
zer (204) oraz Krzysztof Ruchniewicz (177), przy czym do publikacji tego pierwszego odwoły-
wano się raczej w pracach związanych z komunizmem w Polsce oraz działalnością „Solidarno-
ści”. Drugim najczęściej cytowanym w języku niemieckim polskim badaczem przeszłości jest 
zaś socjolog i historyk, Jan Tomasz Gross (219), zajmujący się relacjami polsko-żydowskimi oraz 
okupacją niemiecką ziem Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej.

Nieco mniejszy odsetek wszystkich odwołań do badań polskich historyków w obcojęzycznej lite-
raturze naukowej ostatnich trzech dekad stanowią cytowania w języku rosyjskim (7,77%). W tym 
miejscu należy pamiętać o jego niemalże powszechnej znajomości w krajach byłego ZSRS, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie także w nauce. Podczas analizy danych natrafiono na liczne 
przypadki białoruskich i ukraińskich badaczy, afiliowanych przy swoich rodzimych ośrodkach 

55  W. Borodziej, Der Warschauer Aufstand 1944, Frankfurt am Main 2001; tenże, Geschichte Polens im. 20 Jahrhundert, München 2016.
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naukowych, którzy chętniej publikują w mowie Dostojewskiego niż we własnych językach naro-
dowych. Zresztą również polscy historycy dość chętnie ogłaszali swoje prace w rosyjskich perio-
dykach, co często wynikało nie tylko z zainteresowań naukowych oraz współpracy z tamtejszymi 
uniwersytetami, ale również relacji zawodowo-prywatnych z członkami redakcji poszczególnych 
czasopism. Wiele z nich to tytuły o zasięgu międzynarodowym, do których dostęp jest zdecy-
dowanie łatwiejszy niż do periodyków wydawanych na zachodzie Europy.

Autorzy rosyjskojęzycznych monografii i artykułów dotyczących dziejów najnowszych najczę-
ściej odnoszą się do ustaleń polskich badaczy na temat historii politycznej PRL, oporu społecz-
nego przeciwko władzom komunistycznym w Polsce po 1944 r. oraz transformacji ustrojowej 
po 1989 r. Największą liczbę cytowań w mowie Puszkina odnotowano dla prac Andrzeja Pacz-
kowskiego (201). W dużej mierze przyczynił się do tego syntetyczny charakter publikacji bada-
cza oraz tłumaczenie na rosyjski francuskiej monografii wieloautorskiej „Le livre noir du com-
munisme. Crimes, terreur, répression”56. Paczkowskiemu przypadło w niej opisanie okupacji 
Rzeczypospolitej przez wojska sowieckie oraz komunistycznego reżimu na ziemiach polskich. 
Publikacja ta została przetłumaczona na wiele języków obcych, w tym na rosyjski, co zapewniło 
mu wysoką cytowalność w literaturze naukowej powstałej w tej mowie. Niemal o połowę mniej 
odniesień doszukano się u kolejnego badacza, Antoniego Dudka (112), którego zainteresowania 
koncentrują się wokół historii politycznej PRL oraz III Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem relacji między władzami komunistycznymi a Kościołem oraz transformacji ustrojowej. 
W rosyjskojęzycznych tekstach znajdują się także odwołania do prac polskich naukowców zaj-
mujących się okresem międzywojennym. Najczęściej w tym kontekście pojawiały się persona-
lia Darii i Tomasza Nałęczów, co jest konsekwencją przekładu ich wspólnej pracy poświęconej 
Józefowi Piłsudskiemu57 oraz zaangażowania w redakcję dość poczytnej monografii wieloau-
torskiej dotyczącej stosunków sowiecko-polskich w XX wieku58. Względnie niemałym zainte-
resowaniem historyków piszących w języku rosyjskim cieszą się również prace Jana Tomasza 
Grossa (88). Warto także wspomnieć o odniesieniach do prac Marka Kornata (74) oraz Andrzeja 
Nowaka (73), którzy skupiają się między innymi na zagadnieniach dotyczących dyplomacji oraz 
stosunków międzynarodowych II Rzeczypospolitej, ewolucji totalitaryzmów w okresie między-
wojennym oraz badań sowietologicznych.

Największą liczbą odniesień w pracach francuskojęzycznych może pochwalić się Andrzej Pacz-
kowski (206), co zawdzięcza współtworzeniu wspomnianej wcześniej pracy „Le livre noir du com-
munisme…”59 oraz autorstwu syntez dziejów Polski po 1945 r. Twórczość Jana Tomasza Grossa 
(165) obejmuje o około 20% mniej cytowań. Pominąwszy kwestie kontrowersyjnych wniosków, 
znajdujących się w jego tekstach oraz popularności samej tematyki podejmowanych przezeń 
rozważań, należy także wspomnieć o tłumaczeniach publikacji Grossa na francuski i inne języki, 
co w naturalny sposób wpływa na zwiększenie cytowalności oraz poprawia rozpoznawalność. 
Problem antysemityzmu w dwudziestowiecznej Rzeczypospolitej wydaje się wzbudzać zain-
teresowanie Francuzów oraz innych badaczy publikujących w języku Woltera, czego dowodzą 

56  A. Paczkowski, Pologne, la „nation-ennemi, [w:] Le livre noir du communisme, red. S. Courtois et al., Paris 1997, s. 397–428.
57  Д. Наленч, Т. Наленч, Юзеф Пилсудский — легенды и факты, пер. Политиздат, Москва 1990.
58  Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях, под ред. А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда, Москва 2017.
59  Por. przyp. 56.



23

odniesienia w ich pracach również do ustaleń innych polskich badaczy zajmujących się tema-
tyką stosunków polsko-żydowskich: Jana Grabowskiego (70) i Barbary Engelking (26), którzy 
w swoich publikacjach dowodzą niechęci Polaków do Żydów oraz doszukują się wspierania przez 
nich Holokaustu, czy też Pawła Machcewicza (28), w bardziej stonowany sposób opisującego te 
trudne zagadnienia. Ponadto we francuskojęzycznych pracach cytowani byli głównie historycy 
koncentrujący się na problemach związanych z władzą ludową oraz historią polityczną i spo-
łeczną PRL. Wspomnieć można tutaj chociażby Marcina Zarembę (40), Krystynę Kersten (27), 
czy też Andrzeja Friszkego (18). Warto odnotować, że stosunkowo niewiele z cytowań zareje-
strowanych w badaniu odnosi się do tytułów poświęconych relacjom polsko-francuskim, co 
sugeruje, że tematyka ta nie znajduje szerszego uznania nad Sekwaną.

Początek listy najczęściej cytowanych historyków dziejów najnowszych w języku hiszpańskim 
kształtuje się identycznie, jak w przypadku francuskiego, otwierają ją bowiem Paczkowski (152) 
i Gross (85). Podobne są również tego przyczyny – popularność poruszanych zagadnień oraz 
tłumaczenia prac na mowę Cervantesa i inne języki kongresowe. Poza nimi najwięcej odnie-
sień odnotowano dla Jacka Kochanowicza (41), specjalisty z zakresu historii gospodarczej Pol-
ski w XX w. Inni naukowcy mogą pochwalić się dużo niższą liczbą cytowań w pracach hiszpań-
skojęzycznych. Kolejni w zestawieniu znaleźli się badacz totalitaryzmów Jerzy Borejsza (26) 
oraz Jan Stanisław Ciechanowski (22), który wśród swoich zainteresowań naukowych dekla-
ruje historię Hiszpanii i Portugalii. Można jeszcze wspomnieć o kilkunastu zaobserwowanych 
cytowaniach prac Dudka (17) oraz Tadeusza Łepkowskiego (15) piszącego o emigracji polskiej 
do Meksyku oraz dziejach Ameryki Łacińskiej.

Spośród języków kongresowych polscy historycy najrzadziej cytowani są po włosku. Podobnie 
jak w przypadku francuskiego i hiszpańskiego, najwięcej odwołań w tej mowie odnosi się do 
prac Grossa (61) i Paczkowskiego (35). Obydwaj oni mają w swoim dorobku podobną liczbę tek-
stów w językach obcych, a ich głośne prace przetłumaczono na mowę Dantego, wobec czego 
narzuca się potrzeba stwierdzenia, że tematy poruszane przez badacza antysemityzmu musiały 
zostać uznane przez historyków piszących po włosku za bardziej interesujące. Inni naukowcy 
w przypadku tego języka byli cytowani nie więcej niż dziesięciokrotnie, w związku z czym trudno 
na tej podstawie wyciągać jakiekolwiek wnioski dotyczące popularności podejmowanych przez 
nich zagadnień .

Stosunkowo dużą grupę cytowań stanowią odwołania do prac polskich historyków w językach 
niekongresowych (9,74%). Ze względu na ich liczbę szczegółowiej omówione zostaną tylko te, 
w których zaobserwowano ponad 100 odniesień.

Językiem niekongresowym, w którym najczęściej pojawiają się odwołania do prac polskich histo-
ryków dziejów najnowszych jest ukraiński. Podczas gromadzenia danych zaobserwowano 1 653 
cytowania ich tekstów, co stanowi 41,03% spośród całej tej grupy. Liczba ta wynika z aktywności 
badaczy zza Buga, którzy przez minione trzy dekady prężnie opisywali dzieje własnego kraju. Zwa-
żywszy na fakt, iż ziemie Ukrainy wchodziły w skład ziem I i II Rzeczypospolitej oraz wynikającą 
z tego wspólną, momentami tragiczną, przeszłość, wiele związanych z nią zagadnień pozostaje 
w orbicie zainteresowań naukowych zarówno polskich, jak i ukraińskich historyków. W związku 
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z tym, rzetelność wymaga od tych drugich zapoznawania się z polskojęzyczną literaturą przed-
miotu, co znajduje swoje odbicie w cytowalności. Największą liczbę odniesień w mowie Tarasa 
Szewczenki stwierdzono dla publikacji Ryszarda Torzeckiego (89), w którego dorobku znajdują 
się teksty dotyczące polsko-ukraińskich relacji w okresie międzywojnia i II wojny światowej. Nie-
wiele mniej cytowań zaobserwowano dla Grzegorza Motyki (87), badacza koncentrującego się 
na zagadnieniach związanych z rzezią wołyńską, ukraińskim nacjonalizmem oraz akcją „Wisła”. 
Problem wzajemnych stosunków między obydwoma państwami pojawia się także w dostrze-
ganych za Bugiem pracach Romana Drozda (42) i Stefana Klimeckiego (36). Ukraińcy ponadto 
często powołują się na publikacje Piotra Stefana Wandycza (78), zajmującego się dyplomacją 
II Rzeczypospolitej oraz stosunkami międzynarodowymi w Europie XIX–XX w.

Drugim z języków niekongresowych, w którym polscy historycy są stosunkowo często cytowani 
jest czeski, co jest zrozumiałe z uwagi na wspólną granicę oraz napięte relacje w okresie między-
wojennym. Podczas analizy danych odnotowano 809 odniesień do ich prac w tej mowie, co sta-
nowi 20,08% cytowań w językach niekongresowych. Czesi najczęściej powoływali się na teksty 
Paczkowskiego (69), Dudka (55) oraz Andrzeja Chwalby (29), czemu sprzyjał syntetyczny cha-
rakter ich poszczególnych publikacji oraz tłumaczeń niektórych z nich na mowę Haška. Warto 
ponadto wspomnieć o odwołaniach do prac Piotra Macieja Majewskiego (26), koncentrującego 
swoje zainteresowania naukowe wokół mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji oraz stosun-
ków dyplomatycznych na linii Warszawa–Praga w czasach międzywojnia. Historycy piszący po 
czesku poruszali także kwestie dotykające protestów i wystąpień antykomunistycznych w PRL, 
o czym można wnioskować na podstawie cytowań tekstów Andrzeja Friszkego (21) i Jerzego 
Eislera (21). W orbicie ich zainteresowań pozostają także stosunki polsko-żydowskie, co prze-
jawia się poprzez odniesienia do publikacji Grossa (25) oraz Jerzego Tomaszewskiego (20).

Przez wzgląd na wspólną granicę w dwudziestoleciu międzywojennym oraz wzajemne relacje 
na przestrzeni dziejów, polscy badacze przeszłości bywają cytowani także przez Węgrów. Pod-
czas pracy nad raportem odnotowano 222 odwołania do ich dorobku w tamtejszej literaturze 
historycznej. Często są to pojedyncze odniesienia, na podstawie których trudno wyrokować 
na temat wyróżniających się zagadnień. Można jednak zauważyć, że Madziarzy interesują się 
sprawami związanymi z opozycją w PRL i stosunkami polsko-żydowskimi. Najwięcej cytowań 
w mowie Petőfiego odnotowano dla prac Paczkowskiego (22) i Grossa (21).

Z podobnych powodów publikacje polskich badaczy są zauważane przez Litwinów (208 cytowań) 
i Białorusinów (128 cytowań). Najwięcej odwołań w pracach historyków znad Wilii odnosi się do 
tekstów Krzysztofa Buchowskiego (38), zajmującego się relacjami polsko-litewskimi oraz Piotra 
Łossowskiego (22), który oprócz stosunków na linii Warszawa–Wilno porusza w swoich publi-
kacjach związki Rzeczypospolitej z pozostałymi państwami bałtyckimi. W dorobku tego bada-
cza znajdują się także pozycje dotyczące historii dyplomacji, podobnie jak w przypadku Wandy-
cza (19), który również jest cytowany w języku litewskim. Białoruscy badacze najczęściej odwo-
łują się natomiast do tekstów Eugeniusza Mironowicza (19), koncentrującego swoje zaintere-
sowania naukowe wokół historii Białorusi oraz Wojciecha Śleszyńskiego (13), poruszającego 
w swoich pracach między innymi kwestie okupacji Kresów Północno-Wschodnich oraz obozu 
odosobnienia w Berezie Kartuskiej.



25

Swego rodzaju ciekawostką może wydawać się fakt, iż 3,90% cytowań (157 odniesień) spośród 
języków niekongresowych stanowią odwołania w pracach napisanych po portugalsku. Ich lwia 
część to przypisy do wspomnianych już obcojęzycznych prac Paczkowskiego (76) i Grossa (24). 
Inni polscy historycy również są niekiedy wzmiankowani przez badaczy piszących w tej mowie, 
liczba odwołań do ich dorobku nie przekracza jednak 5 cytowań, przez co trudno pokusić się 
o jakąkolwiek analizę.
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sylwetki polskich badaczy pRzeszłości odznaczających się najwyższą 
cytowalnością w językach obcych

Z przeprowadzonego badania wyraźnie wynika, że autorzy prac w językach obcych stosunkowo 
rzadko odwołują się do ustaleń polskich historyków. Zaledwie trzech badaczy może pochwalić 
się czterocyfrową liczbą cytowań, przy czym część z odniesień składających się na ich wynik 
to przypisy znajdujące się w tekstach innych rodzimych naukowców. Granicę 700 cytowań prze-
kroczyło tylko 2 badaczy. Dopiero poniżej tego poziomu można zauważyć więcej nazwisk, któ-
rych liczba rośnie w miarę zbliżania się do najniższych wartości. Lustrując dorobek analizowa-
nej grupy można zauważyć, że ten stan rzeczy wynika między innymi z niewielkiej liczby publi-
kacji ogłoszonych w językach kongresowych, w tym prac, które odbiłyby się szerszym echem 
za granicą i prowokowały grono naukowe do dyskusji.

wykres 5.  najczęściej cytowani polscy histoRycy dziejów najnowszych i liczba odwołaŃ 
do ich pRac w tekstach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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jan tomasz gRoss 
(4 266)

Z badania bibliometrycznego, które stanowi podstawę niniejszej analizy, wyraźnie wynika, że 
zagraniczni naukowcy po 1989 r. najczęściej odwoływali się do prac Jana Tomasza Grossa, socjo-
loga i historyka, zajmującego się okresem II wojny światowej. Pod kątem cytowalności, która 
w jego przypadku sięga ponad 4000 odniesień oraz wyraźnej przewagi w tej materii nad innymi 
polskimi badaczami dziejów najnowszych, można uznać go za najbardziej rozpoznawalnego 
z rodzimych naukowców zajmujących się tym okresem. Gross koncentruje swoją twórczość wokół 
relacji polsko-żydowskich oraz antysemickich postaw Polaków. W swoich publikacjach usiłuje 
dowodzić ich wrogiego stosunku do Żydów oraz udziału w pogromach60. Stawiane przezeń tezy 
posiadają opinię dość kontrowersyjnych, zaś formułowanym przez niego wnioskom zarzucana 
jest stronniczość, co jego krytycy argumentują, między innymi, wybiórczym wykorzystywaniem 
źródeł oraz brakiem szczegółowej kwerendy archiwalnej61. Niemniej, jak można sądzić po licz-
bie cytowań, publikacje Grossa niezależnie od tego, znajdują niemały oddźwięk nie tylko w Pol-
sce, ale również za granicą. Przyczynę tego można złożyć na karb popularności tematyki doty-
czącej Holokaustu w ostatnich latach oraz kontrowersji, jakie narosły wokół jego prac. Należy 
bowiem pamiętać, iż wysoki wskaźnik cytowalności danego autora nie zawsze musi stanowić 
odbicie poziomu jego badań oraz tekstów. W tym wypadku nie ma rozróżnienia między pozy-
tywnymi, obojętnymi i krytycznymi odniesieniami62. Przy dyskusjach i recenzjach podawane są 
przypisy z odpowiednimi zapisami bibliograficznymi, tym samym szeroka polemika sprzyja wzro-
stowi cytowalności, a co za tym idzie rozpoznawalności naukowców.

Niewątpliwy wpływ na wysoką cytowalność Grossa miały skreślone przezeń publikacje obcoję-
zyczne oraz tłumaczenia jego najważniejszych prac, które znacznie poszerzyły krąg odbiorców 
badacza. Należy również pamiętać o pozycji tego autora w świecie nauki. Doktorat z socjolo-
gii na Uniwersytecie Yale’a, praca na Uniwersytecie Emory’ego w Atlancie, wykłady z politologii 
i europeistyki na Uniwersytecie w Nowym Jorku, objęcie stanowiska profesora historii Uniwer-

60  J.T. Gross, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000, rec. K. Kaźmierska, „Przegląd Socjologiczny”, 2000, t. 49, s. 230.
61  Wokół Strachu. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, oprac. M. Gądek, s. 71, 133; J.T. Gross, Fear, Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An essay in 

Historical Interpertation [Strach. Antysemityzm w Polsce po Auschwitz. Esej o historycznej interpretacji], New York 2006, rec. J. Radziłowski, Sąsiadów 
ciąg dalszy, „Biuletyn IPN”, 2006, nr 7, s. 98–102.

62  Jest to jeden z podstawowych argumentów podnoszonych przez krytyków oceny aktywności naukowców za pomocą wskaźnika Impact Factor.  
https://www.sprawynauki.edu.pl/archiwum/dzialy-wyd-elektron/284-naukowa-agora-el/2683-boek-miary-naukowcow [dostęp: 29.04.2022 r.].
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sytetu w Princeton oraz uzyskanie licznych prestiżowych stypendiów z pewnością przysporzyło 
mu prestiżu oraz każe postrzegać go jako autorytet w dziedzinie, którą się zajmuje63.

Warto w tym miejscu porównać liczbę cytowań Grossa w obcojęzycznych pracach do cytowalno-
ści polemizującego z nim polonijnego badacza Marka Jana Chodakiewicza, który również zajmuje 
się tematyką relacji polsko-żydowskich, ma w dorobku liczne publikacje w języku angielskim64, 
może pochwalić się zatrudnieniem na amerykańskich uczelniach, otrzymaniem prestiżowych 
stypendiów, udziałem w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, a także człon-
kostwem w Radzie Pamięci Holokaustu powołanej przez George’a W. Busha65. Podczas przepro-
wadzonego badania bibliometrycznego ustalono zaledwie 279 odwołań do tekstów Chodakie-
wicza, co każe zastanowić się nad przyczyną tak dużej dysproporcji pomiędzy obydwoma bada-
czami, szczególnie iż ten ostatni nie zgadza się z wieloma tezami autora „Złotych żniw”. Pew-
nym wytłumaczeniem tego jest dłuższa obecność Grossa w świecie nauki, a tym samym czas 
pozostawania jego publikacji w obiegu oraz ich oddziaływania na ustalenia historyków. Osobna 
kwestia to brak większych kontrowersji dotyczących prac drugiego z nich, które generowa-
łyby szersze polemiki. Warto zauważyć, że rozbieżności w poglądach obydwu badaczy wyma-
gają, aby osoby powołujące się na publikacje Grossa przedstawiały także punkt widzenia Cho-
dakiewicza i vice versa. Sądząc po różnicy w liczbie cytowań, taka sytuacja nie ma jednak miej-
sca, co każe zastanowić się nad rzetelnością naukową autorów, ignorujących zdanie tego ostat-
niego bądź ewentualnymi przyczynami ideologicznymi, które każą im się przed tym wzbraniać.

63 https://history.princeton.edu/people/jan-tomasz-gross [dostęp: 20.04.2022 r.].
64  Przykładowo: M.J. Chodakiewicz, Żydzi i Polacy 1918–1956. Współistnienie – Zagłada – Komunizm, Warszawa 2000; tenże, After the Holokaust: 

Polish-Jewish Conflict in the Wake of World War II, New York 2003; tenże, The Massacre in Jedwabne July 10, 1941. Before, During, and After, New York 
2005.

65  https://history.princeton.edu/people/jan-tomasz-gross [dostęp: 29.04 2022 r.].

wykres 6.  cytowalność tekstów jana tomasza gRossa w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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andRzej paczkowski 
(1 974)

Wysoka cytowalność Andrzeja Paczkowskiego jest w dużej mierze konsekwencją współtworze-
nia przezeń, przetłumaczonej na kilka języków obcych, francuskiej monografii wieloautorskiej 
„Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression”66. Paczkowskiemu przypadło opisa-
nie w niej okupacji Rzeczypospolitej przez wojska sowieckie oraz komunistycznego reżimu na 
ziemiach polskich. Poczytność tej pozycji, przejawiającą się w liczbie odwołań do jej zawarto-
ści, niewątpliwie podniosła rozpoznawalność historyka. Niewątpliwy wpływ na nią ma ponadto 
syntetyczny charakter jego pracy poświęconej dziejom Polski w latach 1939–198967 (przetłuma-
czonej na czeski, węgierski, chorwacki i angielski), czy też tytułów odnoszących się do okupacji, 
okresu PRL oraz stanu wojennego. Tego rodzaju publikacje wymagają od autorów szczegółowej 
znajomości literatury przedmiotu oraz umiejętności rekapitulowania zgromadzonych informacji. 
Dzięki tym cechom stanowią one podstawową bazę wiedzy o danym okresie bądź wydarzeniach 
dla rzeszy pasjonatów, studentów oraz zagranicznych naukowców, posiadających utrudniony 
dostęp do ustaleń polskich badaczy, chociażby z powodu nieznajomości języka polskiego. Nie-
mniej także bardziej szczegółowe teksty tegoż bywają cytowane przez obcokrajowców, przy-
kładowo wystarczy w tym miejscu wspomnieć jego prace poświęcone Stanisławowi Mikołaj-
czykowi, aparatowi bezpieczeństwa PRL, systemowi komunistycznemu w Polsce oraz posta-
wom społeczeństwa wobec reżimu68. Paczkowski jest historykiem działającym na niwie krajo-
wej, jednak podobnie jak wyżej wspomniani, uzyskiwał zagraniczne stypendia oraz brał udział 
w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych.

66  Por. przyp. 56.
67  A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2005.
68  Przykładowo: Tenże, Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty, Warszawa 1991; tenże, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy, 

lipiec 1980–styczeń 1982, Kraków 2002; tenże, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm, Poznań 2003.
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wykres 7.  cytowalność tekstów andRzeja paczkowskiego w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne

jacek kochanowicz  
(1 166)

Jacek Kochanowicz był specjalistą z zakresu nauk ekonomicznych, który jednym ze swoich głów-
nych zainteresowań uczynił historię gospodarczą Polski XX w. W ramach tego opisywał, mię-
dzy innymi, kulturę ekonomiczną w Rzeczypospolitej oraz przybliżał kwestie związane z rozwo-
jem kapitalizmu nad Wisłą. Duża ilość odwołań do jego dorobku w obcojęzycznych tekstach jest 
w dużej mierze konsekwencją ogłaszania przezeń wyników swoich badań w mowie Albionu. Na 
jego wysoką cytowalność wpłynęły dwie anglojęzyczne prace poświęcone gospodarce w Europie 
Wschodniej, których był współautorem69; synteza dotycząca przemian społeczno-ekonomicznych 

69 Intricate Links. Democratization and Market Reforms in Latin America and Eastern Europe, eds. J.M. Nelson, J. Kochanowicz, K. Mizsei, O. Muñoz, New 
Brunswick 1994; A.H. Amsden, J. Kochanowicz, L. Taylor, The Market meets its match. Restructuring the Economies of Eastern Europe, Cambridge 
and London 1994.
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w Polsce i regionie w XVI–XX w.70, a także szczegółowe artykuły dotyczące wspomnianych 
zagadnień. W przypadku tego badacza warto wspomnieć, że poza pracą na polskich uczelniach 
był on również wykładowcą na Uniwersytetach w Chicago, Seattle, Waszyngtonie oraz na Uni-
wersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie, co niewątpliwie podniosło jego renomę71. Jacek 
Kochanowicz zmarł w 2014 r.

70  J. Kochanowicz, Backwardess and Modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th–20th Centuries, Aldershot 2006.
71 https://history.ceu.edu/article/2014-10-06/Jacek%20Kochanowicz%20%281946-2014%29%3A%20An%20Escape%20into%20History [dostęp: 

29.04.2022 r.].

OpracOwanie własne

wykres 8.  cytowalność tekstów jacka kochanowicza w pRacach obcojęzycznych
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antoni kazimieRz dudek  
(867)

Antoni Dudek jest ekspertem z zakresu nauk politycznych, specjalizującym się w dziejach PRL. Sku-
pia się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem państwa w tym okresie, poruszając między 
innymi problematykę aparatu bezpieczeństwa oraz relacji władz z Kościołem katolickim. Ponadto 
zajmując się przemianami polskiego systemu politycznego, koncentruje się na sprawach związanych 
z upadkiem władzy ludowej oraz transformacją ustrojową w Polsce. Najczęściej cytowanymi pracami 
Dudka są publikacje dotyczące stosunków na linii państwo-Kościół72 oraz praca poświęcona rozkła-
dowi dyktatury w nad Wisłą73. Prócz tego ma on w swoim dorobku poczytne syntezy, które miały nie-
mały wpływ na łączny wynik jego cytowań, a co za tym idzie również rozpoznawalność74. Należy także 
odnotować, że badacz ten często występuje jako ekspert w programach telewizyjnych czy audycjach 
internetowych, dzięki czemu jego refleksje mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

72 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce (1945– 1970), Kraków 2005; tenże, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
73 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2014.
74 Tenże, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–1995. Zarys historii politycznej Polski, Kraków 1997; tenże, Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, 

Kraków 2000; tenże, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa–Bielsko-Biała 2008; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2015, 
Kraków 2016.

wykres 9. cytowalność tekstów antoniego dudka w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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kRystyna keRsten  
(772)

Krystynę Kersten należy zaliczyć do najbardziej cenionych polskich badaczy dziejów najnowszych 
nie tylko ze względu na wysoki poziom merytoryczny ogłoszonych prac, ale również działalność 
w podziemnym życiu umysłowym kraju, czego przejawem były jej publikacje wydawane w drugim 
obiegu. Na wysoką cytowalność tej autorki przełożyła się poczytność książki poświęconej narodzi-
nom komunistycznego systemu władzy w Polsce75 oraz tłumaczenie tej pozycji na język angielski76. 
Nie bez wpływu na to były także teksty zamieszczone w wydawnictwach zbiorowych oraz zagranicz-
nych czasopismach77, prace dotyczące relacji polsko-żydowskich78 oraz książki o charakterze syn-
tezy79. Krystyna Kersten była dwukrotną laureatką Nagrody Historycznej „Polityki”. Zmarła w 2008 r.

75  K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990. Pierwsze wydanie cytowanej pracy ukazało się w 1984 r. jako druk podziemny.
76  Taż, The Establishment of Communism Rule in Poland, 1943–1948, transl. J. Micgiel, M.H. Bernhard, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1991.
77  Taż, P. Szapiro, The Context of the So-Called Jewish Question in Poland after World War II, „Polin. Studies in Polish Jewry” 1989, no 4, s. 255–268; 

K. Kersten, The Terror, 1949–1954, [w:] Stalinism in Poland, 1944–1956. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European 
Studies, Warsaw, 1995, ed. A. Kemp-Welch, London 1999; Taż, Forced Migrations and the Transformation of Polish Society in the Postwar Period, [w:] 
Redrawing Nations. Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944–1948, eds. P. Ther, A. Siljak, Lanham–Boulder–New York–Oxford, 2001, s. 75–86.

78  Przykładowo: Taż, Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1939–68, Warszawa 1992.
79  Taż, Historia polityczna Polski 1944–1956, Gdańsk 1989. Praca posiadała wcześniejsze wydania. Taż, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 

1944–1956, London 1993.
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włodzimieRz wiktoR boRodziej  
(689)

W gronie najczęściej cytowanych polskich historyków XX stulecia nie zabrakło badacza trud-
niącego się stricte stosunkami polsko-niemieckimi. Relacjami Rzeczypospolitej z sąsiadem 
zza Odry zajmował się Włodzimierz Borodziej, autor licznych prac poświęconych tej tematyce, 
często publikujący w języku niemieckim. W mowie Goethego wydał on między innymi książkę 
poświęconą historii Polski w XX wieku, która może stanowić dla Niemców kompendium wiedzy 
o jej najnowszych dziejach, oraz pozycję opisującą powstanie warszawskie80. Zabierał on także 
głos na temat zagadnień dotyczących okresu I wojny światowej, polskiego państwa podziem-
nego, komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, polityki zagranicznej PRL oraz transforma-
cji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. XX w. Przez wzgląd na zainteresowania naukowe oraz 
liczbę publikacji w języku niemieckim jego prace były często cytowane w tekstach historycz-
nych powstałych w tejże mowie (277). Ustępują one, co prawda, anglojęzycznym odwołaniom 
do tekstów Borodzieja (353), jednak ich liczba, w porównaniu do innych badaczy jest dość impo-
nująca. Przyczyny tego można upatrywać w ułatwionym dostępie do wniosków historyka, jaki 
dały zagraniczne publikacje. Z drugiej strony, znaczny wpływ mogą mieć na to również kontro-
wersyjne wnioski płynące z jego prac. Krytycy Borodzieja zarzucają mu nierzetelność przeja-
wiającą się wykorzystaniem zbyt małej bazy źródłowej oraz powielanie tez stawianych przez 
propagandę PRL. Według nich ukazuje on bowiem „powojenne władze komunistyczne w Pol-
sce jako samoistne i samodzielnie działające podmioty polityczne, które z własnej inicjatywy 
podjęły się przejęcia byłych niemieckich ziem wschodnich, uzyskawszy na to zgodę Stalina”, 
którego rola w całym procesie ograniczyła się do zaaprobowania tego zamysłu na konferencji 
poczdamskiej. Polemiści zwracają uwagę, że tworzenie takiej narracji ma fatalne konsekwen-
cje dla polskiej polityki historycznej poprzez ukazywanie Rzeczypospolitej jako kraju dążącego 
do powiększenia swojego terytorium kosztem pokonanych w wojnie Niemiec, a następnie kon-
sekwentnie prowadzącego politykę polonizacji na uzyskanym obszarze81. Najnowsze dzieje Pol-
ski opisywane przez ten pryzmat sugerują, że nie została ona poszkodowana w wyniku II wojny 
światowej, a zyskała na klęsce III Rzeszy, co może doprowadzić do zatarcia za Odrą świadomości, 
że poza Żydami, to Polacy byli największą ofiarą nazizmu. Warto również wspomnieć, iż wpływ 
na rozpoznawalność Borodzieja mogły mieć także prowadzone przezeń gościnne wykłady na 

80  Por. przyp. 55.
81  https://www.rp.pl/plus-minus/art16239101-niewinny-stalin-i-zli-polacy [dostęp: 29.04.2022 r.].
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uniwersytetach w Jenie i Marburgu, funkcje pełnione na uczelniach wyższych oraz otrzymane 
w Niemczech wyróżnienia, np. Nagroda Carla von Ossietzky’ego w dziedzinie historii i polityki, 
czy też Nagroda Fundacji Maxa Webera za działalność naukową82. Włodzimierz Borodziej zmarł 
w 2021 r.

jan gRabowski  
(635)

Jan Grabowski jest badaczem dziejów najnowszych koncentrującym swoje zainteresowania 
naukowe wokół tematyki związanej z Holokaustem oraz relacjami polsko-żydowskimi w okre-
sie okupacji niemieckiej. Podobnie jak w przypadku twórczości Grossa, jego pracom towarzy-
szą liczne kontrowersje związane z formułowanymi przezeń wnioskami. Historyk akcentuje 

82 http://www.humboldt.org.pl/pl/aktualnosci/9-aktualnosci/651-z-zalobnej-karty-borodziej.html [dostęp: 29.04.2022 r.].
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w swoich publikacjach, że Polacy wspierali Niemców w mordowaniu Żydów lub usiłowali wzbo-
gacić się na Zagładzie, pomagając tylko tym, którzy byli w stanie im odpowiednio za to zapła-
cić. Grabowski podkreśla, że szmalcownictwo było haniebnym i częstym zjawiskiem, które kła-
dzie się cieniem na wizerunku Polski i Polaków. Krytycy zarzucają mu nie tylko stronniczość, ale 
również mają poważne zastrzeżenia, co do jego warsztatu naukowego, wytykając mu niezna-
jomość źródeł, ich wybiórcze wykorzystywanie, a nawet manipulowanie ich tekstem, czy też 
uwzględnianie materiałów niewiadomego pochodzenia83. Osobną kwestię stanowi bagatelizo-
wanie niemieckich zbrodni oraz wymuszanie przez nich określonych zachowań na mieszkań-
cach okupowanej Rzeczypospolitej.

Pomimo tego Grabowski jest cenionym na świecie badaczem Holokaustu, czemu sprzyja peł-
nione przezeń stanowisko profesora na Uniwersytecie w Ottawie, uczestnictwo w licznych kon-
ferencjach naukowych, udział w charakterze eksperta w różnego rodzaju wydarzeniach, częste 
wypowiedzi w mediach oraz liczba ogłoszonych tekstów naukowych. Publikuje on wyniki swoich 
badań między innymi po angielsku, dzięki czemu jego wnioski mogą łatwo dotrzeć do szerokiej 
rzeszy odbiorców na całym świecie. W tej mowie ukazało się tłumaczenie jego książki poświę-
conej Zagładzie Żydów w powiecie Dąbrowa Tarnowska. Oryginał84 oraz przekład85 tej pracy są 
najczęściej cytowanymi pozycjami Grabowskiego. Polscy i zagraniczni historycy odwoływali się 
także do jego innych tekstów dotyczących polsko-żydowskich relacji w czasie II wojny świato-
wej86. Warto również wspomnieć, że jest on autorem syntezy dziejów Kanady, publikacja ta jest 
jednak dostrzegana niemal wyłącznie przez polskich badaczy87.

Forma raportu, przyjęta w niniejszej pracy, ogranicza swobodę jego autora w kwestii podejmo-
wania refleksji na temat charakteru dorobku poszczególnych historyków. Niemniej z uwagi na 
fakt, iż ich cytowalność, czy rozpoznawalność ma istotne znaczenie dla wizerunku Polski za gra-
nicą, warto w tym miejscu odbiec nieco od schematu i o takowe się pokusić. Żeby dobrze poznać 
własną przeszłość, należy mierzyć się również z delikatnymi i trudnymi problemami. W imię tego 
niekiedy trzeba nawet przywoływać fakty, które z dzisiejszej perspektywy można określić mia-
nem godnych pożałowania. Powinno się jednak dbać o odpowiednie rozłożenie akcentów. Uwy-
datnianie negatywnych postaw Polaków przy jednoczesnym marginalizowaniu przykładów bez-
interesownej pomocy Żydom z ich strony może nieść fatalne skutki dla postrzegania naszego 
kraju i jego dziejów za granicą. Utrwala to bowiem niesprawiedliwą ocenę ich postaw obecną 
w dyskursie naukowym, w myśl której podczas II wojny światowej występowali oni wobec Holo-
kaustu jako kaci, gapie i ofiary88. Takie ujęcie może sugerować, że wszystkie te sposoby postę-
powania były powszechne, czemu sprzyjają publikacje koncentrujące się wyłącznie na wybra-
nych przypadkach szmalcownictwa czy kolaboracji. Przyćmiewają one ofiarę krwi i odwagę 

83  B. Musiał, Judenjagd – „umiejętne działanie” czy zbrodnicza perfidia?, „Dzieje Najnowsze”, 2011, r. 43, nr 2, s. 159–180; tenże, Odpowiedź na replikę 
Jana Grabowskiego: „Rżnięcie nożem, czyli polemika historyczna á la Bogdan Musiał”, „Dzieje Najnowsze, 2011, r. 43, nr 4, s. 171–177; M. Chlipała, Naród 
morderców, czyli niektóre ofiary nie zasługują na pamięć, „Biuletyn IPN. Pismo o Najnowszej Historii Polski”, 2020, nr 5 (174), s. 147–158.

84  J. Grabowski, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Warszawa 2011.
85  Tenże, Hunt for the Jews. Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Bloomington 2013.
86  Przykładowo: Tenże, Rescue for Money: Paid Helpers in Poland, 1939–1945, „Search & Research. Lectures and Papers”, 2008, vol. 13 ; tenże, German 

Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939–1945. Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions, „Holocaust and Genocide 
Studies”, 2009, vol. 23, no. 3, s. 381–412.

87  Tenże, Historia Kanady, Warszawa 2001.
88  B. Engelking, Polacy – gapie Zagłady, „Więź”, 2011, nr 8/9, s. 99–102; E. Janicka, Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. 

O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady, „Teksty Drugie, 2018, nr 3, s. 131–147; https://forsal.pl/lifestyle/artykuly/7849931,czego-grabowski-
nie-napisal-roli-o-polakow-w-mordowaniu-zydow-podczas-ii-wojny.html [dostęp: 29.04.2022 r.].
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Polaków oraz mogą prowadzić do błędnej oceny roli Rzeczypospolitej w II wojnie światowej. To 
zaś może przekładać się nawet na bieżącą politykę, dowodząc że roszczenia organizacji dążą-
cych do przejęcia majątku po Żydach zamordowanych w jej trakcie, mają wymiar sprawiedliwo-
ści dziejowej. Można w tym miejscu odnotować, że sam Grabowski, wypowiadając się na temat 
kwestii spornych, do jakich dochodziło między Polską i Izraelem w kontekście przeszłości, sta-
wał po stronie Tel Awiwu i odwodził go od podejmowania dialogu z Warszawą w sprawie nowe-
lizacji ustawy o IPN z 2018 roku89.

89 https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2035580,Biorac-pod-uwage-obecny-poziom-wyrazanego-antysemityzmu-w-Polsce-Historyk-Jan-Grabowski-
przestrzega-Tel-Awiw-przed-dialogiem-z-Polsk [dostęp: 29.04.2022 r.].
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wojciech stefan Roszkowski 
(614)

Wojciech Roszkowski to specjalista z zakresu nauk ekonomicznych, politycznych oraz historii 
najnowszej, który swoje zainteresowanie przeszłością koncentruje wokół dziejów Polski i Europy 
Wschodniej w XX wieku, historii gospodarczej oraz historii idei. Jego wysoka cytowalność jest 
wynikiem ogłoszenia kilku prac przedstawiających dzieje najnowsze Polski i świata w synte-
tycznej formie90. Należy wspomnieć, iż ma on w swoim dorobku także serię kilkukrotnie wzna-
wianych podręczników do nauki historii najnowszej na poziomie średnim, napisanych wespół 
z Anną Radziwiłł, które nierzadko bywają cytowane w językach obcych91. Popularnością cie-
szą się również publikacje Roszkowskiego dotyczące polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej 
i PRL92. Ponadto wpływ na liczbę odniesień do jego dorobku w obcojęzycznej literaturze histo-
rycznej mają teksty w języku angielskim93. Rozpoznawalności historyka sprzyja bogaty doro-
bek oraz doświadczenie, był on bowiem stypendystą waszyngtońskiego Wilson Center, pełnił 
liczne funkcje kierownicze w polskich instytucjach naukowych, sprawował pieczę nad katedrą 
studiów polskich na Uniwersytecie Wirginii w Charlottesville; prowadził zajęcia i dawał odczyty 
w Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Czechach, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, USA 
oraz na Łotwie, Węgrzech i we Włoszech94.

90  Przykładowo: W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1991, Warszawa 1992; tenże, Historia Polski 1914–2000, Warszawa 2001; tenże, Półwiecze. Historia 
polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2001; tenże, Najnowsza historia Polski, t. 1: 1914–1945, Warszawa 2003; tenże, Historia Polski 1914–2005, 
Warszawa 2006

91  A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1789–1871. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1995; ciż, Historia 1871–1939. Podręcznik dla szkół średnich, 
Warszawa 1993; ciż, Historia 1939–1956. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 1998; ciż, Historia 1956–1997, Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa 
1998.

92  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995
93  Przykładowo: W. Roszkowski, Landowners in Poland 1918–1939, New York 1991; tenże, Land Reforms in East Central Europe after World War One, 

Warszawa 2005
94  https://smith.pl/pl/artykuly/wojciech-roszkowski [dostęp: 29.04.2022 r.].
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andRzej fRiszke  
(610)

Andrzej Friszke skupia swoje zainteresowania badawcze wokół opozycji politycznej w PRL oraz 
życia politycznego polskiej emigracji w XX w. Jego prace poświęcone tej tematyce często pojawiają 
się w bibliografiach artykułów i książek skreślonych w językach obcych, poruszających np. proble-
matykę sowietyzacji Europy Środkowej po II wojnie światowej95. Badacz ten jest również autorem 
poczytnej syntezy dziejów Polski w latach 1939–198996, a także chętnie cytowanych publikacji doty-

95  Przykładowo: A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1989, Londyn 1994 (najczęściej cytowana pozycja historyka); tenże, Oaza na Kopernika. Klub 
Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997; tenże, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999; tenże, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, 
Warszawa 2007; tenże, Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.

96  Tenże, Losy państwa i narodu 1939–1989, Warszawa 2003.
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czących genezy i działalności Solidarności97. W bogatym dorobku Andrzeja Friszkego znajdują się 
także liczne teksty na temat innych problemów związanych z władzą i społeczeństwem w okresie 
PRL. Warto zauważyć, że w porównaniu do wspomnianych wcześniej badaczy, publikował on sto-
sunkowo rzadko w językach obcych, nie oznacza to jednak, że odwołują się do niego wyłącznie pol-
scy badacze. Badania oparte o dane ze strony Google Scholar wskazują bowiem, że teksty historyka 
napisane w rodzimej mowie są cytowane także przez obcokrajowców.

jeRzy andRzej jedlicki 
(610)

Jerzy Jedlicki był badaczem idei zajmującym się dziejami polskiej inteligencji oraz historią XIX 
i XX stulecia. Nieobce były mu także zagadnienia z zakresu socjologii. Należy on do naukowców 

97  Tenże, Solidarność podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006; tenże, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011; tenże, 
Rewolucja Solidarności 1980–1981, Kraków 2014.
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koncentrujących się raczej na wieku pary i elektryczności niż na stuleciu dwóch wojen świa-
towych, niemniej w związku z tym, że część jego dorobku dotyka problematyki wykraczającej 
poza 1914 r., zdecydowano o uwzględnieniu go w niniejszej statystyce. Najczęściej cytowaną 
publikacją Jedlickiego, wydaną po 1989 r., jest tłumaczenie na język angielski studium z dzie-
jów idei i wyobraźni XIX w.98 Sądząc po liczbie cytowań uznaniem historyków cieszą się również 
jego ustalenia dotyczące polskiej inteligencji oraz przemyślenia i wnioski na temat roli pamięci 
historycznej oraz doświadczenia historycznego99.

Jerzy Jedlicki zmarł w 2018 r. Był cenionym przez innych badaczy naukowcem, wyróżnianym 
odznaczeniami i nagrodami, które przekładały się na jego prestiż i rozpoznawalność. Otrzymał 
chociażby nagrody im. Jerzego Giedroycia, im. Jana Parandowskiego oraz Nagrodę Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej.

98  J. Jedlicki, A Suburb of Europe. Nineteenth-century Polish Approaches to Western Civilisation, Budapest 1999.
99  Tenże, Heritage and collective responsibility, [w:] The Political Responsibility of Intellectuals, ed. I. Maclean, A. Montefiore, P. Winch, Cambridge 

1990, s. 53–76; tenże, Źle urodzeni. O doświadczeniu historycznym, Londyn 1993; tenże, Historical Memory As a Source of Conflicts in Eastern Europe, 
„Communist and Post-Communist Studies”, 1999, vol. 32, no. 3, s. 225–232; tenże, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności, Warszawa 
2000; tenże, Błędne koło 1832–1864, [w:] Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 2, red. tenże, Warszawa 2008.
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maRcin błażej zaRemba 
(601)

Marcina Zaremba skupia swoje zainteresowania naukowe wokół historii społecznej okresu PRL. 
Jak wynika z przeprowadzonego badania, największą poczytnością cieszą się jego publikacje 
poświęcone początkom Polski Ludowej, przedstawiające meandry umacniania władzy komu-
nistycznej100. Warto zaznaczyć, że prace te były wielokrotnie wzmiankowane w wydawnictwach 
obcojęzycznych, pomimo ogłoszenia ich w języku polskim. Historyk ma w swoim dorobku rów-
nież teksty dotyczące późniejszych dekad, jednakże te cieszą się już dużo mniejszą uwagą zagra-
nicznych badaczy. Niewątpliwy wpływ na cytowalność Zaremby miało przetłumaczenie na język 
niemiecki książki „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947”101 oraz opublikowanie przezeń kilkunastu 
obcojęzycznych artykułów. Rozpoznawalność historyka wynika przede wszystkim z wydania 
poczytnych prac dotyczących okresu stalinowskiego. Przekładać się na nią może również jego 
aktywność publicystyczna, jest on bowiem autorem szeregu artykułów ogłoszonych na łamach 
„Gazety Wyborczej” i tygodnika „Polityka”.

100  M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001; tenże, Wielka 
trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.

101  Tenże, Die große Angst. Polen 1944–1947. Leben im Ausnahmezustand, Paderborn 2016.
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jeRzy kochanowski  
(581)

Jerzy Kochanowski zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią społeczno-gospodar-
czą i kulturową Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., II wojną światową, stosun-
kami polsko-niemieckimi w minionym stuleciu oraz przymusowymi migracjami w tym okresie. 
W jego przypadku kluczowy wpływ na wysoką liczbę odwołań miały współtworzone przezeń 
monografie wieloautorskie w języku angielskim, poruszające temat ruchów ludnościowych 
i spraw narodowościowych podczas II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakoń-
czeniu102. Warto również odnotować, że zainteresowaniem cieszyła się jego napisana w języku 
niemieckim praca poświęcona czarnemu rynkowi w Polsce w latach 1944–1989, która następ-
nie została przetłumaczona na polski i angielski103. 

Kochanowski jest także autorem licznych artykułów, z których, przede wszystkim, te skre-
ślone w mowie Goethego są relatywnie często cytowane przez innych badaczy. Poza bogatym 
dorobkiem, na jego rozpoznawalność pewien wpływ mogą mieć związki z niemieckimi uczel-
niami, pracował on bowiem jako profesor gościnny na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga 
w Moguncji oraz dawał wykłady na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Należy w tym 
miejscu także wspomnieć o otrzymanej przezeń prestiżowej Nagrodzie im. Jerzego Giedroycia.

102  J. Kochanowski, Gathering Poles into Poland: Forced Migration from Poland’s Former Eastern Territories, [w:] Redrawing Nations…, s. 135–154; P. 
Ahonen, G. Corni, J. Kochanowski, R. Schulze, T. Stark, B. Stelzl-Marx, People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second 
World War and Its Aftermath, New York 2008.

103  Tenże, Jenseits der Planwirtschaft. Der Schwarzmarkt in Polen 1944–1989, Göttingen 2013; tenże, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, 
Warszawa 2015; tenże, Through the back door. The Black Market in Poland 1944–1989, transl. A. McBride, A. Wróbel, Frankfurt 2017.
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wykres 17.  cytowalność tekstów jeRzego kochanowskiego w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne

jeRzy tomaszewski  
(525)

Jerzy Tomaszewski koncentrował swoje badania wokół spraw związanych z mniejszością żydow-
ską na ziemiach polskich w XX w. Dzięki syntetycznemu charakterowi jego poszczególnych 
prac, wielu badaczy odwołuje się do zawartych w nich ustaleń104. Naukowiec zajmował się rów-
nież zagadnieniami z zakresu historii gospodarczej II Rzeczypospolitej oraz stosunkami pol-
sko-czechosłowackimi105. W jego dorobku znajdują się liczne publikacje w językach angielskim 

104  Przykładowo: J. Tomaszewski, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1990; tenże, Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, 
Warszawa 1991; Z. Landau, J. Tomaszewski, Polska w Europie i świecie 1918–1939, Warszawa 2005 (pierwsze wydania tej pracy ukazały się jeszcze 
przed 1989 r.).

105  Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 4: Lata interwencjonizmu państwowego 1936–1939, Warszawa 1989 
(wcześniejsze tomy ukazały się przed 1989 r.); tenże, Polska wobec Czechosłowacji w 1938 r., „Przegląd Historyczny”, 1996, t. 87, z. 1, s. 43–59; tenże, 
Czechosłowacja, Warszawa 1997.
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i niemieckim, dzięki którym zagraniczni badacze mogą szerzej zapoznać się z formułowanymi 
przezeń wnioskami. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie wyróżniany jeszcze w okre-
sie PRL. W czasach III Rzeczypospolitej otrzymał Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. 
Zmarł w 2014 r.

gRzegoRz motyka  
(505)

Grzegorz Motyka skupia swoje zainteresowania wokół stosunków polsko-ukraińskich, ukraiń-
skiego nacjonalizmu, ludobójstwa i czystek etnicznych w XX w., antysowieckiego podziemia 
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki represji w okresie stalinizmu. Do jego najczę-
ściej cytowanych publikacji należy zaliczyć prace poświęcone relacjom Polaków z Ukraińcami 

wykres 18.  cytowalność tekstów jeRzego tomaszewskiego w pRacach obcojęzcznych

OpracOwanie własne
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w latach 1943–1947106, ukraińskiej partyzantce107, polsko-ukraińskich walkach w Bieszczadach108, 
rzezi wołyńskiej109 oraz pamięci historycznej ich wzajemnych relacji110. Najwięcej odwołań do 
nich można odnaleźć w tekstach anglojęzycznych, jednakże ze względu na podejmowaną tema-
tykę często sięgają do nich także ukraińscy i rosyjscy badacze. Motyka jest kolejnym przykła-
dem historyka, na którego cytowalność silniejszego wpływu nie miały prace napisane w języ-
kach obcych. Większość odniesień do wyników jego badań stanowią bowiem przypisy odsyła-
jące czytelnika do polskojęzycznych tekstów.

Na rozpoznawalność historyka w pewnym stopniu mogła wpłynąć dyskusja, która rozgorzała 
przy okazji wejścia na ekrany kin filmu „Wołyń”, w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, przedsta-
wiającego ukraińskie ludobójstwo na Polakach na dużym ekranie. Motyka wielokrotnie bowiem 
zabierał głos jako ekspert w mediach internetowych, dzięki czemu wiele osób spoza świata 
nauki mogło zaznajomić się z jego przemyśleniami. Warto także odnotować, że był on laure-
atem Nagrody Historycznej „Polityki” oraz Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Ponadto prace bada-
cza były nominowane do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas oraz Nagrody Historycz-
nej im. Kazimierza Moczarskiego.

106  G, Motyka, R. Wnuk, Pany i rezuny. Współpraca AK–WiN i UPA 1945–1947, Warszawa 1997; G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-
ukraiński 1943–1947, Kraków 2011.

107  Tenże, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.
108  Tenże, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999.
109  Tenże, Wołyń ’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna, Kraków 2016.
110  Tenże, Cień Kłyma Sawura: Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk 2013.

wykres 19.  cytowalność tekstów gRzegoRza motyki w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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baRbaRa engelking 
(491)

Nominalna socjolog, Barbara Engelking, zajmuje się studiami nad Holokaustem, ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji polsko-żydowskich na tle Zagłady. Formułowane przez nią wnioski są 
bliskie ustaleniom Grossa i Grabowskiego, w związku z czym również jej publikacjom towarzy-
szyły kontrowersje oraz głosy krytyki. Największą cytowalnością cieszą się jej prace poświę-
cone Żydom w okresie okupacji, gettu warszawskiemu oraz pamięci Holokaustu111. Odnosząca 
się do ostatniego z tych zagadnień książka „Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holokaustu i jego 
konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych”112 została przetłumaczona na 
język angielski, co znacznie poprawiło rozpoznawalność badaczki113. Wpływ na to miała również 
współpraca z Janem Grabowskim, wespół z którym zredagowała głośny zbiór studiów dotyka-
jący spraw związanych z losami Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski114. Engelking 
opublikowała także inne prace w językach obcych, nie wpłynęły one jednak równie mocno na jej 
cytowalność. Badaczka zajmowała się także ciekawym problemem donosów do Gestapo w War-
szawie i okolicach115. Krytycy zarzucają jej jednostronną narrację, skupioną wyłącznie na uka-
zywaniu negatywnych postaw społeczeństwa polskiego w stosunku do Żydów oraz nierzetel-
ność, przejawiającą się w zakrawającym o manipulację wybiórczym wykorzystywaniu źródeł116.

Należy odnotować, że Barbara Engelking została uhonorowana kilkoma wyróżnieniami, które 
podniosły jej prestiż jako naukowca. Otrzymała między innymi Nagrody im. Jerzego Giedroycia; 
Łukasza Hirszowicza oraz Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, zaś „Tygodnik Powszechny” przyznał 
jej Medal św. Jerzego. Nadano jej także Nagrodę im. Ireny Sendlerowej. Warto również wspo-
mnieć, że w rankingu Academic Influence za lata 2010–2020 sklasyfikowano ją na 12. miejscu 
w rankingu najbardziej wpływowych historyków117. Niniejsze badanie cytowalności zdaje się jed-
nak nie potwierdzać tak wysokiej oceny.

111  B. Engelking, J. Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001; taż, Jest taki piękny słoneczny dzień... Losy 
Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945, Warszawa 2011; 

112  Taż, Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 1994.
113  B. Engelking, Holocaust and memory. The Experience of the Holocaust and Its Consequences. An Investigation Based on Personal Narratives, transl. 

E. Harris, New York 2001.
114  Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 1–2, red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018.
115  B. Engelking, Szanowny panie gistapo. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940–1941, Warszawa 2014.
116  P. Gontarczyk, Czy bracia Hryć byli polskimi mordercami Żydów? Czyli uwagi na temat naukowej wiarygodności badań prof. Barbary Engelking, „Dzieje 

Najnowsze”, 2018, nr 4, s. 201–224.
117  https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/uznanie-dla-prof-barbary-engelking/ [dostęp 29.04.2022 r.].
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wykres 20.  cytowalność tekstów baRbaRy engelking w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne

jeRzy stanisław holzeR  
(485)

W dorobku Jerzego Holzera znajdują się pozycje dotyczące II Rzeczypospolitej, II wojny świa-
towej, historii Europy w XX w., dziejów socjalizmu w Polsce, „Solidarności” oraz stosunków pol-
sko-niemieckich. Wiele publikacji ogłosił w okresie poprzedzającym 1989 r., jednakże również 
po tej dacie przejawiał aktywność naukową. Jego najczęściej cytowanymi pracami są książki 
poświęcone genezie i historii „Solidarności” oraz jej podziemnej działalności118. Badacze chęt-
nie korzystają także z tytułów, w których Holzer w syntetyczny sposób skreślił obraz Starego 
Kontynentu doby dwóch wojen światowych wraz z dzielącym je okresem, początku zimnej wojny 

118  J. Holzer, Solidarność 1980–1981: Geneza i historia, Warszawa 1990; tenże, K. Leski, Solidarność w podziemiu, Łódź 1990.
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oraz czasów komunizmu119. Jedna z tych prac, „Europa zimnej wojny”, w 2013 r. zapewniła mu 
Nagrodę im. Jana Długosza, przyznawaną za autorstwo najlepszej książki humanistycznej120. 
Dzięki tłumaczeniu na języki obce publikacje te zaznaczyły się w europejskiej i światowej histo-
riografii oraz znacznie podniosły rozpoznawalność ich twórcy121. Historyk często ogłaszał wyniki 
swoich badań w języku niemieckim, co znajduje odbicie w wysokiej liczbie cytowań jego prac 
w mowie Goethego. Teksty opatrzone jego nazwiskiem ukazywały się także po angielsku, hisz-
pańsku czy czesku. Jerzy Holzer zmarł w 2015 r.

 

119  J. Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000; tenże, Europa wojen 1914–1945, Warszawa 2008.
120  https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/nagroda-im-jana-dlugosza-2013/ [dostęp: 29.04.2022 r.]. J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.
121  Tenże, Der Kommunismus in Europa. Politische Bewegung und Herrschaftssystem, Frankfurt am Main 1998; tenże, Polen und Europa. Land, Geschichte, 

Identität, Bonn 2007.

wykRes 21. cytowalność tekstów jeRzego holzeRa w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne



50

paweł mateusz machcewicz  
(473)

Paweł Machcewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi oraz 
przejawami polskiego antysemityzmu. Jego zainteresowania badawcze są jednak dość szero-
kie i nie ograniczają się wyłącznie do tej tematyki. Obejmują one bowiem także kwestie zwią-
zane ze zmierzchem stalinizmu w Polsce, znaczeniem Radia Wolna Europa, zjawiskiem emi-
gracji, czy pamięcią historyczną. Najczęściej cytowana z jego prac dotyczy wypadków rozgry-
wających się w Polsce w 1956 r.122 Wiele odwołań odnosi się także do zredagowanej przezeń 
wraz z Krzysztofem Persakiem monografii wieloautorskiej poświęconej zbrodni w Jedwab-
nem123. Znajduje się w niej jego własny tekst, który opisuje dyskusję, jaka rozgorzała wokół tej 
sprawy124. Warto zaznaczyć, że formułowane przezeń wnioski są bardziej wyważone od konsta-
tacji Grossa, Grabowskiego czy Engelking. Machcewicz, między innymi, wyraźnie dostrzega rolę 
Niemców w tych tragicznych wydarzeniach. Do jego częściej cytowanych prac w obcojęzycz-
nych publikacjach zaliczyć można także syntezę dziejów Hiszpanii, napisaną wspólnie z Tade-
uszem Miłkowskim125, a także książkę poświęconą sporom o historię – kontrowersjom, jakie 
w polskim społeczeństwie wzbudziły ustalenia badaczy dziejów na tematy wrażliwe, takie jak 
chociażby wspomniane wcześniej Jedwabne, czy też biografia Lecha Wałęsy126. Istotny wpływ 
na poziom cytowalności Machcewicza mają jego napisane prace w językach obcych, przede 
wszystkim po angielsku. Na rozpoznawalność historyka oprócz dorobku może wpływać jednak 
także jego aktywność w debacie publicznej, często bierze on bowiem udział w różnego rodzaju 
dyskusjach dotyczących dziejów najnowszych. Do pochylenia się nad tezami badacza skłaniać 
niektórych mogły ponadto kontrowersje, jakie towarzyszyły odwołaniu go z funkcji dyrektora 
Muzeum II Wojny Światowej w 2017 r.127 Warto także nadmienić, że Machcewicz jest laureatem 
Nagrody im. Jerzego Giedroycia, Nagrody Historycznej Tygodnika „Polityka” i Nagrody Funda-
cji na Rzecz Nauki Polskiej.

122  P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993.
123  Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz i K. Persak, t.1:Studia, t. 2: Dokumenty, Warszawa 2002.
124  P. Machcewicz, Wokół Jedwabnego, [w:] Wokół Jedwabnego…, t. 1, s. 9–61.
125  T. Miłkowski, P. Machcewicz, Historia Hiszpanii, Wrocław 2009 (praca posiadała wcześniejsze wydania).
126  P. Machcewicz, Spory o historię, Kraków 2012.
127 https://www.gdansk.pl/srodmiescie/muzeum-ii-wojny-swiatowej-pawel-machcewicz-odwolany-karol-nawrocki-nowym-dyrektorem,a,74822 

[dostęp: 29.04.2022 r.].
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andRzej chwalba  
(445)

Andrzej Chwalba jest badaczem przeszłości Polski i Europy w XIX i XX stuleciu. To autor wielu 
poczytnych syntez dotyczących tego okresu, z których część funkcjonuje jako wiodące pod-
ręczniki akademickie. Do najpopularniejszych jego prac należą książki poświęcone historii Pol-
ski i dziejom powszechnym w wieku pary i elektryczności oraz w okresie I wojny światowej128. 
Sądząc po liczbie cytowań zainteresowaniem cieszą się również pozycje Chwalby dotykające 
tematu polityki rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim w II poł. XIX w., Legionów Polskich, dzie-
jów Krakowa w XX w. oraz teksty poświęcone „Solidarności”129. Badacz ten ma w swoim dorobku 

128  A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000; tenże, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2009; tenże, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 
1914-1918, Kraków 2014; tenże, Historia powszechna 1989–2011, Warszawa 2015.

129  Tenże, Czasy „Solidarności”: Francuscy związkowcy i NSZZ Solidarność 1980–1990, Kraków 1997; tenże, Polacy w służbie Moskali, Warszawa 1999; tenże, 
Dzieje Krakowa, t. 6: Kraków w latach 1945–1989, Kraków 2004; tenże, Legiony Polskie, 1914–1918, Kraków 2018.

wykRes 22. cytowalność tekstów pawła machcewicza w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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prace w językach angielskim, niemieckim, czeskim, francuskim oraz węgierskim, co – podobnie 
jak w przypadku innych historyków – miało istotny wpływ na jego wysoką cytowalność.

Na rozpoznawalność Andrzeja Chwalby, poza jego bogatym dorobkiem twórczym, wpływ mają 
z pewnością także inne aktywności naukowe, jak na przykład udział w licznych konferencjach 
międzynarodowych, sprawowanie wysokich funkcji w instytucjach naukowych oraz stowarzy-
szeniach trudniących się badaniem i popularyzowaniem przeszłości. Warto także wspomnieć, 
że zapoczątkował on wiele cennych inicjatyw, takich jak Nagroda im. Henryka Wereszyckiego 
i Wacława Felczaka oraz Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Należy także nadmie-
nić o aktywności medialnej Andrzeja Chwalby, który względnie często wypowiada się publicznie 
na tematy związane z XIX i XX w., bierze udział w programach telewizyjnych oraz chętnie udziela 
wykładów okolicznościowych. Dodatkowo na jego prestiż wpływają otrzymane nagrody i odzna-
czenia za działalność na polu nauki, kultury i dziedzictwa. Z długiej ich listy można wymienić 
chociażby Nagrodę Klio, Nagrodę Historyczną tygodnika „Polityka”, czy też Nagrodę im. Janu-
sza Kurtyki.

wykres 23.  cytowalność tekstów andRzeja chwalby w pRacach obcojęzycznych

OpracOwanie własne
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cytowalność pozostałych badaczy:

 
400–375 cytowaŃ: 0

374–350 cytowaŃ: 2
Wojciech Materski, Jerzy Krzysztof Eisler

349–325 cytowaŃ: 1
Andrzej Nowak

324–300 cytowaŃ: 1
Piotr Stefan Wandycz

299–275 cytowaŃ: 6 
Krzysztof Ruchniewicz, Tomasz Marceli Szarota, Antoni Czubiński, Eugeniusz Mironowicz, Dariusz 
Libionka, Marek Jan Chodakiewicz

274–250 cytowaŃ: 1 
Marek Kucia
 
249-225 cytowaŃ: 4 
Rafał Stobiecki, Andrzej Garlicki, Dariusz Stefan Jarosz, Marek Wojciech Kornat
 
224–200 cytowaŃ: 4 
Tadeusz Piotrowski, Ryszard Torzecki, Grzegorz Piotr Hryciuk, Adam Stefan Walaszek
 
199–175 cytowaŃ: 7
Bożena Szaynok, Izabella Main, Daria Lipińska-Nałęcz, Piotr Łossowski, Andrzej Jezierski, Zbigniew 
Landau, Czesław Madajczyk
 
174–150 cytowaŃ: 4
Anna Żarnowska, Szymon Rudnicki, Jan Krzysztof Żaryn, Jerzy Wojciech Borejsza
 
149–125 cytowaŃ: 10
Dobrochna Natalia Kałwa, Tomasz Nałęcz, Czesław Brzoza, Jan Marcin Skórzyński, Stanisław Jan 
Ciesielski, Sławomir Ryszard Cenckiewicz, Wojciech Stanisław Wrzesiński, Anna Małgorzata Landau-
Czajka, Magdalena Gawin, Ryszard Gryz
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124–100 cytowaŃ: 23
Piotr Maciej Majewski, Henryk Chałupczak, Jan Kofman, Bernadetta Nischke-Szram, Zbigniew Mazur, Piotr 
Krzysztof Koryś, Wojciech Śleszyński, Dominik Marek Mierzejewski, Roman Wapiński, Wojciech Adam 
Morawski, Leszek Olgierd Zasztowt, Dariusz Grzegorz Matelski, Krzysztof Andrzej Kowalczyk, Roman 
Drozd, Włodzimierz Juliusz Mędrzecki, Krzysztof Szwagrzyk, Błażej Brzostek, Rafał Artur Habielski, 
Grzegorz Berendt, Krzysztof Malinowski, Jacek Jan Bruski, Andrzej Pepłoński, Marek Czapliński

99–75 cytowaŃ: 24
Bogdan Koszel, Marek Wierzbicki, Cecylia Leszczyńska, Rafał Wnuk, Krzysztof Buchowski, Marta 
Kurkowska-Budzan, Grażyna Maria Pasztor, Joanna Wojdon, Grzegorz Strauchold, Aleksander 
Lasik, Michał Klimecki, Czesław Łuczak, Grzegorz Ostasz, Krzysztof Maria Kawalec, Ryszard Marian 
Stemplowski, Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Skrzypek, Henryk Głębocki, Nikołaj Iwanow, Piotr Stanisław 
Franaszek, Wanda Barbara Jarząbek, Zygmunt Zieliński, Włodzimierz Stefan Suleja, Lech Wyszczelski

74–50 cytowaŃ: 48
Józef Buszko, Eugeniusz Duraczyński, Elżbieta Kaszuba, Krzysztof Jan Lesiakowski, Anna Alicja 
Mazurkiewicz, Ewa Elżbieta Maj, Waldemar Paruch, Irena Stawowy-Kawka, Patryk Pleskot, Paweł 
Kazimierz Sowiński, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Edward Chojnowski, Jolanta Maria Żyndul, 
Józef Borzyszkowski, Ryszard Terlecki, Janusz Żarnowski, Krzysztof Jasiewicz, Janusz Węc, Sylwia 
Kuźma-Markowska, Piotr Stefan Okulewicz, Wacław Długoborski, Czesław Osękowski, Marian Marek 
Drozdowski, Eugeniusz Cezary Król, Edmund Dmitrów, Krzysztof Kosiński, Henryk Dominiczak, Jarosław 
Moklak, Wiesław Władyka, Julia Joanna Sowińska-Heim, Maciej Stefan Tymiński, Albin Głowacki, 
Janusz Józef Odziemkowski, Stanisław Roman Jankowiak, Kazimierz Urban, Małgorzata Ruchniewicz, 
Stanisław Stępień, Urszula Zagóra-Jonszta, Andrzej Ciupiński, Waldemar Stanisław Rezmer, Paweł 
Piotr Wieczorkiewicz, Tadeusz Paweł Rutkowski, Izabela Beata Lewandowska, Piotr Wacław Cichoracki, 
Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Jarosław Tomasiewicz, Leszek Franciszek Olejnik, Izabela 
Dorota Skórzyńska

49–25 cytowaŃ: 133
Krzysztof Tarka, Marian Leczyk, Tadeusz Wojciech Wolsza, Mirosława Papierzyńska-Turek, Jan Misztal, 
Tadeusz Radzik, Maria Wanda Wanatowicz, Janusz Waldemar Cisek, Janusz Skodlarski, Jan Lucjan 
Rydel, Marek Jabłonowski, Witold Wasilewski, Jarosław Józef Piątek, Włodzimierz Bonusiak, Walenty 
Tadeusz Kisielewski, Marek Andrzejewski, Edward Kołodziej, Roman Wysocki, Mariusz Jacek Wołos, 
Piotr Leszek Trojański, Anna Reczyńska, Jerzy Krasuski, Rafał Marcin Matera, Michał Jan Musielak, 
Adam Kopciowski, Krzysztof Kowalski, Emilian Wiszka, Daniel Boćkowski, Bohdan Halczak, Grzegorz 
Marian Jasiński, Michał Zacharias, Jan Molenda, Czesław Partacz, Robert Kuśnierz, Tadeusz Łepkowski, 
Karol Boromeusz Janowski, Paweł Grata, Henryk Cimek, Jadwiga Teresa Kiwerska, Michał Lis, Krzysztof 
Broński, Paweł Samuś, Tadeusz Józef Kowalak, Marek Ney-Krwawicz, Tadeusz Jan Czekalski, Janusz 
Wrona, Filip Musiał, Piotr Tadeusz Kołakowski, Jakub Tyszkiewicz, Mirosław Jan Dymarski, Edmund 
Nowak, Zygmunt Hemmerling, Kazimierz Malak, Mirosław Piotr Szumiło, Mariusz Bogdan Mazur, Ludwik 
Hass, Andrzej Maciej Brzeziński, Tomasz Adam Sikorski, Piotr Andrzej Perkowski, Bogusław Kopka, 
Stanisław Żerko, Wiesław Jan Wysocki, Teresa Elżbieta Maresz, Anna Idzikowska-Czubaj, Joanna 
Januszewska-Jurkiewicz, Jerzy Robert Nowak, Jędrzej Bogusław Chumiński, Marek Ordyłowski, Marian 
Zgórniak, Jacek Leszek Tebinka, Romuald Wacław Turkowski, Wacław Maciej Wierzbieniec, Robert 
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Edmund Łoś, Andrzej Marek Zawistowski, Elżbieta Więckowska, Marek Kazimierz Kamiński, Krystyna 
Wiesława Trembicka, Marek Przeniosło, Andrzej Mania, Jan Rowiński, Andrzej Harasimowicz, Łukasz 
Tomasz Sroka, Kazimierz Badziak, Czesław Kazimierz Grzelak, Wanda Krystyna Roman, Władysław 
Masiarz, Ludwik Mroczka, Franciszek Ryszka, Henryk Stańczyk, Jacek Janusz Reginia-Zacharski, 
Stanisław Andrzej Wiech, Paweł Dominik Skibiński, Olgierd Kiec, Jan Lencznarowicz, Karol Grünberg, 
Janusz Gruchała, Marian Wojciechowski, Sławomir Tomasz Łukasiewicz, Józef Konstanty Piłatowicz, 
Ewelina Szpak, Waldemar Łazuga, Stanisław Jaczyński, Krzysztof Michałek, Tadeusz Bolesław 
Dubicki, Zbigniew Konrad Zaporowski, Janusz Wróbel, Krzysztof Wasilewski, Włodzimierz Aleksander 
Marciniak, Krzysztof Łabędź, Tomasz Balbus, Henryk Słabek, Stanisław Sławomir Nicieja, Sławomir 
Kalbarczyk, Łukasz Zamęcki, Julian Kwiek, Małgorzata Grażyna Przeniosło, Marian Andrzej Szczepaniak, 
Jan Stanisław Ciechanowski, Edward Olszewski, Piotr Stawecki, Edward Jan Nalepa, Jerzy Józef 
Myszor, Wiesław Tomasz Lesiuk, Juliusz Jan Łukasiewicz, Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Jan Zbigniew 
Lewandowski, Maria Rutowska, Eryk Krasucki, Tadeusz Dmochowski, Dariusz Krzysztof Radziwiłłowicz, 
Dorota Skotarczak, Krzysztof Nowak, Jacek Ślusarczyk

24–0 cytowaŃ: 523
Grzegorz Władysław Nowik, Wojciech Jerzy Skóra, Lubomir Wsiewołod Zyblikiewicz, Dariusz Stanisław 
Kozerawski, Tadeusz Antoni Miłkowski, Robert Jakimowicz, Joanna Bar, Magdalena Wiktoria Mikołajczyk, 
Tomasz Kargol, Mieczysław Sobczak, Aneta Violetta Bołdyrew, Marian Mroczko, Aleksandra Leinwand, 
Andrzej Leon Sowa, Andrzej Bonusiak, Waldemar Piotr Kozyra, Tadeusz Kazimierz Marczak, Mirosław 
Mariusz Piotrowski, Stefan Jan Pytlas, Andrzej Pieczewski, Tadeusz Białecki, Halina Parafianowicz, 
Piotr Mickiewicz, Józef Marecki, Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski, Zofia Tomczonek, Robert 
Ryszard Skobelski, Zenon Romanow, Lesław Koćwin, Henryk Batowski, Grzegorz Kucharczyk, Eugeniusz 
Koko, Henryk Stroński, Przemysław Kazimierz Hauser, Artur Patek, Władysław Jakub Stępniak, Tomasz 
Głowiński, Hieronim Szczegóła, Edmund Makowski, Michał Gnatowski, Małgorzata Ewa Pietrasiak, 
Witold Leon Stankowski, Janusz Szczepański, Stanisław Michałowski, Dorota Małgorzata Sula, Elżbieta 
Rączy, Dariusz Wojtaszyn, Jarosław Andrzej Kłaczkow, Jolanta Elżbieta Chwastyk-Kowalczyk, Jan 
Jerzy Milewski, Adam Ignacy Wątor, Zbigniew Opacki, Piotr Władysław Matusak, Michał Filip Leśniewski, 
Mirosław Cygański, Jan Czerniakiewicz, Zdzisław Henryk Pawluczuk, Jerzy Centkowski, Sławomir 
Michał Nowinowski, Ryszard Roman Tomkiewicz, Rafał Maciej Łatka, Janusz Mierzwa, Małgorzata 
Wiesława Machałek, Zdzisław Zblewski, Maciej Krotofil, Paweł Sławomir Jaworski, Emilia-Denkiewicz 
Szczepaniak, Stanisław Łach, Krzysztof Komorowski, Zygmunt Adam Woźniczka, Andrzej Wojciech 
Essen, Monika Ślufińska, Magdalena Joanna Nowak, Małgorzata Świder, Marta Bogumiła Woźniak-
Bobińska, Olaf Bergmann, Henryk Krzysztof Walczak, Kazimierz Kozłowski, Barbara Wachowska, 
Przemysław Andrzej Waingertner, Witold Wojdyło, Jerzy Kumaniecki, Radosław Domk, Sylwester Jan 
Fertacz, Marian Eckert, Zofia Chyra-Rolicz, Grzegorz Zackiewicz, Wojciech Franciszek Rojek, Bohdan 
Cywiński, Halina Maria Robótka, Ryszard Wryk, Piotr Wacław Biliński, Hubert Marcin Królikowski, Monika 
Tomkiewicz, Piotr Andrzej Pałys, Jarosław Jerzy Kita, Anna Maria Cienciała, Włodzimierz Jastrzębski, 
Jacek Zygmunt Sawicki, Zbigniew Lewicki, Elżbieta Lesiewicz, Piotr Mileniusz Niwiński, Grzegorz Jacek 
Kulka, Stanisław Czerep, Jan Eugeniusz Zamojski, Danuta Kisielewicz, Edward Stanisław Długajczyk, 
Leszek Kazimierz Jaśkiewicz, Dorota Malczewska-Pawelec, Agata Małgorzata Mirek, Donat Jerzy 
Mierzejewski, Stefan Jan Bielański, Edward Włodarczyk, Stefan Kowal, Jerzy Stanisław Gołębiowski, 
Wiesław Balcerak, Jan Jachymek, Tomasz Wituch, Andrzej Kastory, Arkadiusz Adamczyk, Franciszek 
Walerian Kusiak, Hanna Stanisława Konopka, Robert Litwiński, Marek Orski, Czesław Marian Lewandowski, 
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Sebastian Piątkowski, Joanna Katarzyna Sadowska, Jarosław Edward Macała, Anna Siwik, Jan Wnęk, 
Karol Sanojca, Adriana Katarzyna Dudek, Przemysław Różański, Dominik Zamiatała, Grzegorz Nieć, 
Jan Fijałek, Aldona Barbara Podolska-Meducka, Marcin Wit Bukała, Artur Markowski, Maciej Benedykt 
Mróz, Zygmunt Boras, Marek Kazimierz Masnyk, Zygmunt Mańkowski, Robert Degen, Alicja Wójcik, Artur 
Ireneusz Pasko, Piotr Kraszewski, Andrzej Zaćmiński, Adam Miodowski, Piotr Artur Kardela, Krzysztof 
Sychowicz, Bronisław Pasierb, Waldemar Franciszek Michowicz, Janusz Faryś, Henryk Ćwięk, Ryszard 
Żelichowski, Jacek Chrobaczyński, Maria Anna Tomczak, Piotr Semków, Grażyna Szelągowska, Grzegorz 
Andrzej Miernik, Waldemar Żebrowski, Paweł Gut, Robert Jerzy Majzner, Wojciech Bolesław Kucharski, 
Danuta Konieczka-Śliwińska, Jerzy Michalewicz, Piotr Andrzej Jachowicz, Dariusz Kazimierz Chojecki 
(Szudra), Marek Figura, Danuta Elżbieta Sieradzka, Jan Walczak, Andrzej Pilch, Maria Turlejska, Franciszek 
Serafin, Tomasz Grzegorz Kośmider, Marian Walczak, Jacek Piotrowski, Barbara Wagner (Jakubowska), 
Benon Dymek, Jacek Emil Szczepański, Sławomir Kamosiński, Anna Glimos-Nadgórska, Anna Izabela 
Weisert-Magierska, Daniel Piotr Przastek, Wiesław Bolesław Łach, Irena Paczyńska, Marek Piotr 
Deszczyński, Jerzy Daniel Bednarek, Dariusz Magier, Anna Korzeniewska-Lasota, Małgorzata Maria 
Strzelecka, Andrzej Mielcarek, Stanisław Meducki, Zbigniew Klimiuk, Andrzej Jaszczuk, Ryszard Jan 
Kałużny, Małgorzata Dajnowicz, Jan Sziling, Janusz Zuziak, Marcin Marek Kruszyński, Adam Sudoł, 
Leszek Bogdan Kuberski, Cecylia Maria Kuta, Sebastian Ligarski, Stanisław Antoni Senft, Maciej Hejger, 
Joanna Nowosielska-Sobel, Karol Chylak, Piotr Jacek Rozwadowski, Arnold Kłonczyński, Andrzej Brożek, 
Regina Małgorzata Renz, Tomasz Sobczak, Jacek Luszniewicz, Janusz Henryk Tomaszewski, Piotr 
Krzysztof Mikietyński, Mieczysław Smoleń, Janusz Tadeusz Wojtasik, Jan Sobczak, Andrzej Bartnicki, 
Zdzisław Chmielewski, Józef Smoliński, Marian Kozaczka, Bogdan Stanisław Chrzanowski, Bartosz Jan 
Wróblewski, Tadeusz Karol Kopyś, Adam Adrian Ostanek, Janusz Stanisław Kutta, Kazimierz Miroszewski, 
Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Aleksandra Lubczyńska, Przemysław Marcin Żukowski, Lech Marek 
Krzyżanowski, Jędrzej Paszkiewicz, Tadeusz Janicki, Czesław Noniewicz, Stanisław Wykrętowicz, 
Bogdan Kazimierz Grzeloński, Hubert Wilk, Jan Szymański, Ryszard Nazarewicz, Tadeusz Sawicki, 
Krzysztof Stanisław Stryjkowski, Robert Paweł Kotowski, Małgorzata Julia Willaume, Krzysztof 
Narojczyk, Ryszard Juszkiewicz, Jerzy Jackowicz, Arkadiusz Indraszczyk, Jerzy Ryszard Prochwicz, 
Sławomir Kantyka, Jan Waskan, Irena Mamczak-Gadkowska, Agnieszka Małgorzata Kastory, Jolanta 
Janina Załęczny, Marzenna Giedrojć, Anna Maria Jach, Krzysztof Koźbiał, Anna Szczepańska-Dudziak, 
Witold Gieszczyński, Włodzimierz Kozłowski, Włodzimierz Wojsław Stępiński, Czesław Ciesielski, 
Krzysztof Leszek Baranowski, Andrzej Rzepniewski, Elżbieta Zawacka, Stanisław Józef Dąbrowski, 
Leszek Gondek, Leonid Zaszkilniak, Jerzy Marian Przybylski, Marek Stażewski, Krzysztof Jakub 
Kaczmarski, Maciej Józef Kazimierz Szukała, Tadeusz Filipkowski, Maria Nartonowicz-Kot, Tomasz 
Kawski, Jacek Pietrzak, Stanisław Stępka, Przemysław Olstowski, Barbara Izabela Rogowska, Mieczysław 
Józef Wieliczko, Jan Miłosz, Wojciech Turek, Zbigniew Girzyński, Bogdan Marian Cimała, Ewa Waszkiewicz, 
Stefan Inglot, Norbert Jan Honka, Tadeusz Jędruszczak, Bogdan Stanaszek, Jakub Jarosław Polit, 
Zygmunt Kaczmarek, Mirosław Zenon Kłusek, Hieronim Rybicki, Wojciech Włodarkiewicz, Adam Piotr 
Makowski, Marian Wilk, Zbigniew Jan Jastrzębowski-Hoffman, Eugeniusz Hull, Tomasz Skrzyński, Emil 
Horoch, Marek Witold Sioma, Marek Mikołajczyk, Radosław Tomasz Bania, Beata Szubtarska, Elżbieta 
Kościk, Roman Adam Macyra, Zofia Joanna Waszkiewicz, Joachim Benyskiewicz, Bolesław Kazimierz 
Hajduk, Karol Fiedor, Albin Koprukowniak, Zbigniew Leon Machaliński, Tadeusz Józef Kmiecik, Romuald 
Gelles, Jerzy Marczewski, Władysław Wic, Dariusz Aleksander Rymar, Bohdan Koziełło-Poklewski, 
Grzegorz Bębnik, Marek Baumgart, Anna Zapalec, Elżbieta Trela-Mazur, Henryk Stefan Mierzwiński, 
Jeremiasz Ślipiec, Paweł Olszewski, Paweł Chmielewski, Bogdan Zalewski, Waldemar Czesław Handke, 
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Adrian Tadeusz Uljasz, Włodzimierz Jan Batóg, Stanisław Sławomir Faliński, Bogusław Leopold Gogol, 
Adriana Merta-Staszczak, Zdzisław Jagiełło, Zbigniew Leszczyński, Józef Brynkus, Stanisław 
Michalkiewicz, Jerzy Jaros, Alfred Sulik, Andrzej Romanow, Henryk Korczyk, Tadeusz Stanisław 
Kotłowski, Władysław Ważniewski, Bohdan Łukaszewicz, Wiesław Leon Wróblewski, Zbigniew Gnat-
Wieteska, Ryszard Marian Sudziński, Edward Serwański, Adam Marcinkowski, Adam Kosidło, Jan 
Eugeniusz Kantyka, Ludwik Malinowski, Bogusław Stanisław Polak, Witold Franciszek Mazurczak, 
Andrzej Korzon, Karol Sacewicz, Antoni Molenda, Franciszek Ziemski, Adam Dziuba, Stefan Zenon 
Stępień, Rafał Robert Reczek, Marek Andrzej Romaniuk, Beata Ewa Urbanowicz, Mariusz Jerzy 
Krzysztofiński, Edyta Czop, Jacek Urban, Agnieszka Katarzyna Chłosta-Sikorska, Piotr Adam Tusiński, 
Wincenty Kołodziej, Mariusz Maciej Patelski, Paweł Roch Stachowiak, Miron Kłusak, Ryszard 
Kołodziejczyk, Mieczysław Bolesław Markowski, Mariusz Wojciech Majewski, Zbigniew Bujkiewicz, 
Regina Pacanowska, Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Hanna Marczewska-Zagdańska, Krzysztof 
Kania, Tomasz Nodzyński, Stanisława Jarecka-Kimlowska, Wiesław Burger, Damian Tomczyk, Władysław 
Jewsiewicki, Czesław Krzemiński, Jerzy Kozeński, Jerzy Gotowała, Jerzy Wiktor Juchnowski, Janusz 
Sawczuk, Maciej Szczurowski, Jolanta Alina Daszyńska, Stefan Józef Pastuszka, Jan Kazimierz Sawicki, 
Ryszard Janusz Bender, Andrzej Gąsiorowski, Romuald Wojna, Andrzej Konstanty Wesołowski, Anna 
Poniatowska, Jerzy Mieczysław Gapys, Zbigniew Kudrzycki, Agnieszka Danuta Kisztelińska-Węgrzyńska, 
Tomasz Łaszkiewicz, Andrzej Roman Gąsiorowski, Jacek Piotr Romanek, Leszek Eugeniusz Piątkowski, 
Michał Bogusław Polak, Rafał Galuba, Janusz Gołota, Anna Pachowicz, Jan Basta, Jan Konefał, Łukasz 
Czuma, Agnieszka Barbara Szudarek (Chlebowska), Wojciech Mazur, Ryszard Józef Kozłowski, Maciej 
Koźmiński, Kazimierz Pindel, Andrzej Notkowski, Henryk Rechowicz, Maria Kujawska, Tadeusz Maria 
Gelewski, Fryderyk Zbiniewicz, Zdzisław Józef Cutter, Hanna Joanna Wójcik-Łagan, Władysław Góralski, 
Jerzy Będźmirowski, Tadeusz Panecki, Zbigniew Dworecki, Katarzyna Joanna Jedynakiewicz-Mróz, 
Elżbieta Maria Wojcieszyk, Andrzej Topij, Daniel Koteluk, Halina Janowska, Janusz Robert Budziński, 
Tomasz Gajownik, Adam Franciszek Baran, Irena Anna Słodkowska, Marek Herma, Piotr Bednarz, Marek 
Konstankiewicz, Rafał Dobek, Piotr Swacha, Dariusz Paweł Jeziorny, Anna Sybilla Bidwell, Irena Halina 
Kostrowicka, Ryszard Kotewicz, Andrzej Czarnik, Eugeniusz Kozłowski, Andrzej Szefer, Jan Przewłocki, 
Kazimierz Sobczak, Mieczysław Jaworski, Henryk Jabłoński, Marian Orzechowski, Jerzy Skibiński, 
Edward Wiśniewski, Józef Wójcicki, Adolf Stachula, Tomasz Kazimierz Falęcki, Marek Hałaburda, Hanna 
Markiewicz, Kazimierz Adamek, Józef Grzywna, Tomasz Jan Biedroń, Adam Hrebenda, Stanisław Hankus, 
Bronisław Panek, Kazimierz Robakowski, Miłosz Karol Skrzypek, Andrzej Topol, Bogdan Kroll, Tadeusz 
Gasztold, Jerzy Kirszak, Bolesław Aleksander Garbacik, Radosław Gross, Andrzej Daszkiewicz, Julia 
Ludwika Dziwoki, Krzysztof Ignacy Rzepa, Tadeusz Franciszek Zych, Jolanta Kamińska-Kwak, Anita 
Barbara Młynarczyk-Tomczyk, Edyta Kamilla Majcher-Ociesa, Małgorzata Nossowska, Jerzy Józef 
Kołacki, Antoni Mieczkowski, Andrzej Eugeniusz Aksamitowski, Grzegorz Tomasz Bujak, Andrzej 
Synowiec, Irena Pietrzak-Pawłowska, Bronisław Ryś, Czesław Szczepańczyk, Elżbieta Słabińska, 
Grzegorz Zamoyski, Hanna Imbs-Jędruszczak, Andrzej Władysław Sobociński, Stefan Iwaniak, 
Mieczysław Widernik, Krzysztof Paweł Mroczkowski, Michał Pirko, Bogdan Dopierały, Stanisław Mikos, 
Emil Jadziak, Władysław Góra, Zdzisław Misztal, Jan Tomicki, Ryszard Józef Szaflik, Jerzy Pawłowicz, 
Witold Stankiewicz, Bogdan Hillebrandt, Jan Ryszard Sieliezin, Zbigniew Świtalski, Barbara Ratyńska, 
Marek Paździora, Małgorzata Kobelis-Szostakowska, Zygmunt Paterczyk, Andrzej Stępniak, Henryk 
Rola, Rafał Marek Juchnowski, Michał Pułaski, Agnieszka Sawicz.
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wykres 24.   cytowalność polskich histoRyków dziejów najnowszych 
 w liteRatuRze  obcojęzycznej

OpracOwanie własne
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Na podstawie powyższego zestawienia wyraźnie widać korelację ujemną – liczba badaczy wpi-
sujących się w poszczególne przedziały cytowalności wzrasta wraz z obniżaniem się ich progu. 
Przyczyny tego naturalnie można doszukiwać się w dostępności ich prac, w większości skre-
ślonych w języku polskim. Niemniej należy zauważyć w tym miejscu, że osoby mogące pochwa-
lić się najwyższymi wynikami cytowalności w językach obcych (paradoksalnie) zawdzięczają to 
również odwołaniom do polskojęzycznej części ich dorobku. Z drugiej zaś strony wielu history-
ków, nie ogranicza się do ogłaszania wyników swoich badań w rodzimej mowie, a nie znajduje 
to odzwierciedlenia w liczbie cytowań w obcojęzycznej literaturze naukowej.

Obcokrajowcy zajmujący się dziejami minionego stulecia nawet jeśli podejmują problemy doty-
czące Rzeczypospolitej, najwyraźniej nie widzą potrzeby zapoznawania się z wnioskami sze-
rokiego grona polskich historyków (niezależnie od tego, że prace wielu z nich są dostępne za 
pośrednictwem Internetu, niekiedy także w językach kongresowych). W celu poprawy rozpo-
znawalności rodzimych badaczy przeszłości historyków kluczowe jest zainteresowanie zagra-
nicznych naukowców historią Rzeczypospolitej, które na podstawie niniejszego zestawienia 
można ocenić jako dosyć niskie.
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wnioski i uwagi koŃcowe

Przeprowadzona analiza pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków oraz sformułowanie 
określonych uwag końcowych. Są one następujące:

· Opierając się na kryterium cytowalności należy uznać, że rozpoznawalność polskich histo-
ryków dziejów najnowszych jest na relatywnie niskim poziomie.

· Sugerując się odwołaniami do publikacji poszczególnych badaczy można zauważyć, iż 
zagraniczni naukowcy najchętniej odwołują się do prac polskich autorów poświęconych 
relacjom polsko-żydowskim w XX w. Wśród nich dominują publikacje podkreślające anty-
semickie postawy polskiego społeczeństwa, nierzadko wzbudzające różnego rodzaju kon-
trowersje zarówno w kraju, jak i za granicą.

· Mniejszą, aczkolwiek zauważalną poczytnością cieszą się prace poświęcone okresowi 
PRL, przede wszystkim dotyczące oporu społecznego wobec władz komunistycznych, 
transformacji ustrojowej po 1989 r. oraz relacji polsko-niemieckich w czasach III Rzeczy-
pospolitej.

· Zagraniczni badacze chętnie odwołują się do tekstów polskich historyków na temat spraw 
gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.

· Względnie nieliczne są odniesienia do polskiego czynu zbrojnego w XX w.: bitwy warszaw-
skiej, wojny obronnej 1939 r., Armii Krajowej, powstania warszawskiego, czy też działal-
ności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

· Niewątpliwy wpływ na cytowalność polskich historyków przez zagranicznych badaczy ma 
bariera językowa – najchętniej odwołują się oni do anglojęzycznych prac, bądź publikacji 
skreślonych w innych językach kongresowych.

· Liczba tekstów w językach obcych nie musi przekładać się na cytowalność historyka – 
zagraniczni naukowcy, nieposługujący się polską mową oraz niezaznajomieni dostatecz-
nie z kontekstem kulturowym Rzeczypospolitej, nie są bowiem w stanie z nimi polemizo-
wać130. Z drugiej strony ograniczona ilość obcojęzycznych prac rodzimych badaczy prze-
szłości, dyskutujących z kontrowersyjnymi tezami innych historyków (krajowych bądź 
zagranicznych), może powodować, że obcokrajowcy mogą w swojej narracji bezkrytycznie 
przyjmować i powielać poszczególne punkty widzenia, sugerując się np. aktywnością lub 
estymą danej osoby. Ponadto podczas analizy danych zauważono, że niektóre polskoję-
zyczne publikacje były często cytowane w obcojęzycznych pracach. Można bowiem odna-
leźć przykłady zagranicznych historyków, którzy usiłując zachować rzetelność badawczą, 

130  Z. Osiński, Europejskie czasopisma historyczne…, s. 68–69.
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zapoznają się także z pracami w języku polskim (szczególnie, iż możliwości jakie obecnie 
daje Internet ułatwiają ich tłumaczenie). Niestety, pozostają oni w mniejszości.

· Udział monografiach wieloautorskich lub ich współredagowanie ma istotny wpływ na 
rozpoznawalność polskich badaczy przeszłości. Tymczasem nawet na poziomie formal-
nej oceny dorobku naukowego historyków, w oparciu o listę ministerialną, spada uznanie 
dla tego rodzaju wydawnictw ze względu na zbyt niską liczbę przyznawanych punktów.

· Nieobecność polskich czasopism w czołowych bazach naukowych ma negatywny wpływ 
na rozpoznawalność rodzimej historiografii i jej przedstawicieli.

· Utrudniony dostęp do możliwości publikowania na łamach najbardziej prestiżowych zagra-
nicznych czasopism powoduje, że polskim badaczom trudniej jest dotrzeć ze swoimi usta-
leniami do szerszego grona odbiorców, nawet jeśli dotyczą one historii powszechnej lub 
tematów aktualnie cieszących się popularnością. Przykładem tego jest chociażby względ-
nie niewielka cytowalność prac rodzimych naukowców parających się problematyką gen-
der studies w tekstach obcojęzycznych.

· Zagraniczni badacze chętnie sięgają po syntezy, w których mogą odnaleźć podstawowe 
informacje na temat węzłowych zagadnień dotyczących historii Polski, a także wyrobić 
sobie ogólne spojrzenie na przedmiotową tematykę.

· Prace polskich historyków są relatywnie często wykorzystywane przez naukowców z sąsied-
nich państw, podejmujących zagadnienia wzajemnych relacji Rzeczypospolitej z ich kra-
jami.

· W dorobku polskich badaczy brakuje głośnych prac, które byłyby szerzej komentowane 
za granicą.

· Wśród najczęściej cytowanych polskich historyków dominują osoby o poglądach liberal-
no-lewicowych. Fenomen tego zjawiska wymagałby jednak odrębnego badania.

· Aktywność publiczna oraz medialna historyków może przekładać się na ich cytowalność/
rozpoznawalność.
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Recepty

Opracowanie raportu umożliwia sformułowanie pewnych recept w zakresie poprawy rozpozna-
walności polskich historyków poprzez zwiększenie cytowalności ich prac. Są one następujące:

· Podejmowanie inicjatyw mających na celu tłumaczenie prac polskich historyków na języki 
kongresowe oraz ich odpowiednia promocja. W szczególności dotyczy to publikacji doty-
kających aktualnie ważkich lub wrażliwych tematów. Wzorem może być tutaj Nagroda im. 
Janusza Kurtyki, która zakłada tłumaczenie, wydanie w uznanym zachodnim wydawnic-
twie naukowym oraz promocję zagraniczną książki tryumfującej w corocznie ogłaszanym 
konkursie.

· Premiowanie historyków publikujących książki w językach obcych lub ogłaszających prace 
w wiodących czasopismach bądź wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.

· Udostępnianie w otwartym dostępie artykułów publikowanych na łamach polskich cza-
sopism historycznych, zarówno tych wydawanych na bieżąco, jak również ogłoszonych 
w przeszłości.

· Podnoszenie standardów przez polskie czasopisma historyczne w celu zindeksowania ich 
w czołowych bazach naukowych, takich jak Scopus i Web of Science. 

· Nie należy ulegać złudzeniu każącemu postrzegać niektóre fakty jako oczywiste, np. zaan-
gażowanie Polaków w walki podczas II wojny światowej. Zamiast tego, trzeba podkreślać 
rolę Rzeczypospolitej w ostatnim stuleciu poprzez wydawanie w językach obcych poświę-
conych temu publikacji, które ukazywałyby zagranicznym naukowcom polski punkt widze-
nia na poszczególne sprawy oraz uświadamiały im wagę źródeł znajdujących się w pol-
skich archiwach.

· Warto, aby badacze zwracali uwagę na aktualne „mody” obecne w historiografii (nieko-
niecznie związane z nowymi paradygmatami) i tworzyli prace dotykające tematów cie-
szących się popularnością w danym momencie. Analogicznie jak przed kilkoma laty tego 
rodzaju zagadnienie stanowił Holokaust, tak obecnie, w związku z napaścią Rosji na Ukra-
inę, takimi kwestiami mogą stać się dzieje imperiów, historia totalitaryzmów i przede 
wszystkim przeszłość Rosji i ZSRS.

· Organizowanie konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, stanowiących pole 
do dyskusji polskich badaczy z zagranicznymi historykami oraz inicjujących współpracę 
z ośrodkami z innych krajów.
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Podejmowanie przez polskich historyków polemiki z zagranicznymi naukowcami np. poprzez pisa-
nie recenzji prac ogłaszanych za granicą i publikowanie ich w wiodących periodykach o zasięgu 
międzynarodowym.

Planując publikację w języku obcym nie należy zamykać się wyłącznie na angielski. Jak bowiem 
wynika z analizy danych, prace polskich historyków trafiają także do naukowców piszących po 
niemiecku, francusku, hiszpańsku, ukraińsku czy chińsku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na mowę Konfucjusza i pamiętać o rosnącej roli Państwa Środka w geopolityce, któremu nale-
żałoby opowiedzieć historię Polski zanim zrobią to za nas inni.
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